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AKT O PRIAMYCH A VŠEOBECNÝCH VOĽBÁCH POSLANCOV

EURÓPSKEHO PARLAMENTU1

Článok 1

1. V každom členskom štáte sú poslanci Európskeho parlamentu volení systémom
pomerného zastúpenia, a to na základe zoznamu alebo jedného prenosného hlasu.

2. Členské štáty môžu povoliť hlasovanie na základe systému preferenčných hlasov,
ktorého podrobnosti upravia.

3. Voľby sú všeobecné, priame, slobodné, s tajným hlasovaním.

Článok 2

Každý členský štát môže na základe konkrétnej vnútroštátnej situácie určiť volebné obvody
pre voľby do Európskeho parlamentu alebo rozdeliť svoju volebnú oblasť iným spôsobom
bez toho, aby tým ovplyvnil pomerný charakter hlasovacieho systému.

Článok 3

Členské štáty môžu určiť minimálny prah pre rozdelenie kresiel. Na celoštátnej úrovni tento
prah nesmie presiahnuť 5 percent odovzdaných hlasov.

Článok 4

Každý členský štát môže určiť strop pre výdavky na volebnú kampaň kandidátov.

Článok 5

1. Päťročné obdobie, na ktoré sú zvolení poslanci Európskeho parlamentu, sa začína
prvou plenárnou schôdzou po každých voľbách.

Môže sa predĺžiť alebo skrátiť podľa druhého pododseku článku 10 ods. 2.

1 Pozn.: Tento dokument je konsolidáciou vypracovanou Právnou službou Európskeho parlamentu na základe
Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu (Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 5)
zmeneného a doplneného rozhodnutím 93/81/Euratom, ESUO, EHS, ktorým sa mení a dopĺňa Akt o priamych
a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu priložený k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS,
Euratom z 20. septembra 1976 (Ú. v. ES L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutie Rady 2002/772/ES, Euratom z 25.
júna 2002 a 23. septembra 2002 (Ú. v. ES L 283, 21.10.2002, s. 1). Jeho znenie sa líši od konsolidovanej verzie,
ktorú vypracoval Úrad pre úradné publikácie Európskej únie (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) v dvoch
bodoch: zapracúva zarážku k článku 7 ods. 1 „ – člen Výboru regiónov“ vyplývajúcu z článku 5 Amsterdamskej
zmluvy (Ú. v. ES C 340, 10.11.1997) a je prečíslované v súlade s článkom 2 ods. 1 rozhodnutia 2002/772/ES,
Euratom.
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2. Funkčné obdobie každého poslanca sa začína a končí v rovnakom čase ako obdobie
uvedené v odseku 1.

Článok 6

1. Poslanci Európskeho parlamentu hlasujú na individuálnom a osobnom základe.  Nie sú
viazaní nijakými príkazmi a nemajú záväzný mandát.

2. Poslanci Európskeho parlamentu požívajú výsady a imunity, ktoré im prináležia podľa
Protokolu z 8. apríla 1967 o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

Článok 7

1. Funkcia poslanca Európskeho parlamentu nie je zlučiteľná s funkciou:

 člena vlády členského štátu,

 člena Komisie Európskych spoločenstiev,

 sudcu, generálneho advokáta alebo zapisovateľa Súdneho dvora Európskych spoločenstiev
či Súdu prvého stupňa,

 člena Správnej rady Európskej centrálnej banky,

 člena Dvora audítorov Európskych spoločenstiev,

 ombudsmana Európskych spoločenstiev,

 člena Hospodárskeho a sociálneho výboru Európskeho spoločenstva a Európskeho
spoločenstva pre atómovú energiu,

 člena Výboru regiónov,

 člena výborov či iných orgánov vytvorených v súlade so Zmluvami o vytvorené
Európskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na účely
spravovania fondov Spoločenstiev či na plnenie stálych priamych administratívnych úloh,

 člena Správnej rady, Riadiaceho výboru či zamestnanca Európskej investičnej banky,

 činného úradníka alebo zamestnanca inštitúcií Európskych spoločenstiev alebo k nim
pripojených špecializovaných subjektov alebo Európskej centrálnej banky.

2. Od volieb do Európskeho parlamentu v roku 2004 funkcia člena Európskeho
parlamentu nie je zlučiteľná s funkciou poslanca národného parlamentu.

Ako výnimka z tohto pravidla a bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie odseku 3:

 poslanci Írskeho národného parlamentu, ktorí sú zvolení do Európskeho parlamentu
v nasledujúcich voľbách, môžu vykonávať dvojitý mandát až do nových volieb do Írskeho
národného parlamentu, pričom potom sa bude uplatňovať prvý pododsek tohto odseku,

 poslanci parlamentu Spojeného kráľovstva, ktorí sú zároveň poslancami Európskeho
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parlamentu počas päťročného obdobia predchádzajúceho voľbám do Európskeho
parlamentu v roku 2004 môžu vykonávať dvojitý mandát až do volieb do Európskeho
parlamentu v roku 2009, keď sa uplatní prvý pododsek tohto odseku.

3. Okrem toho každý členský štát môže za okolností uvedených v článku 8 rozšíriť
predpisy týkajúce sa nezlučiteľnosti, a to na vnútroštátnej úrovni.

4. Poslanci Európskeho parlamentu, na ktorých sa budú vzťahovať odseky 1, 2 a 3 počas
piatich rokov uvedených v článku 5, budú nahradení v súlade s článkom 13.

Článok 8

S výhradou ustanovení tohto aktu sa volebný postup v každom členskom štáte upravuje
vnútroštátnymi predpismi.

Tieto vnútroštátne predpisy, ktoré môžu v prípade potreby zohľadniť konkrétnu situáciu
v členských štátoch, nesmú ovplyvňovať podstatu pomerného volebného systému.

Článok 9

Nikto nesmie dať viac ako jeden hlas v nijakých voľbách poslancov Európskeho parlamentu.

Článok 10

1. Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v termíne a čase určenom každým
členským štátom; pre všetky členské štáty tento dátum spadá do rovnakého obdobia počnúc
vo štvrtok ráno a končiac nasledujúcou nedeľou.

2. Členské štáty môžu oficiálne zverejniť výsledky sčítania hlasov až po zatvorení
volebných miestností v členskom štáte, kde voliči hlasujú ako poslední v období uvedenom
v odseku 1.

Článok 11

1. Rada na základe jednomyseľného rozhodnutia určí volebné obdobie pre prvé voľby,
a to po porade s Európskym parlamentom.

2. Nasledujúce voľby sa uskutočnia v zodpovedajúcom období posledného roku
päťročného obdobia uvedeného v článku 5.

Ak nemožno uskutočniť voľby v Spoločenstve v danom termíne, Rada po porade
s Európskym parlamentom jednomyseľne určí najmenej jeden rok2 pred koncom päťročného
obdobia uvedeného v článku 5 iný termín, ktorý nepredchádza termín určený podľa

2 Vo verziách rozhodnutia 2002/772/ES, Euratom zverejnených v úradnom vestníku, ktoré nie sú anglickou ani
španielskou verziou, sa toto obdobie uvádza ako jeden rok .
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predchádzajúceho pododseku o viac ako dva mesiace ani ho nenasleduje o viac ako jeden
mesiac.

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 196 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva
a článok 109 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, sa Európsky
parlament zíde, bez toho, aby sa musel zvolávať, v prvý utorok po uplynutí jedného mesiaca
od skončenia volebného obdobia.

4. Právomoci Európskeho parlamentu zanikajú na začiatku prvej plenárnej schôdze
nového Európskeho parlamentu.

Článok 12

Európsky parlament skúma osvedčenia poslancov Európskeho parlamentu.  Na tento účel
berie na vedomie výsledky oficiálne vyhlásené členskými štátmi, a rozhoduje vo všetkých
sporoch, ktoré môžu vyplynúť z ustanovení tohto aktu okrem tých, ktoré vyplynú
z vnútroštátnych ustanovení, na ktoré tento akt odkazuje.

Článok 13

1. Kreslo sa uvoľní, ak sa mandát poslanca Európskeho parlamentu skončí v dôsledku
odstúpenia, úmrtia alebo odňatia mandátu.

2. S výhradou ostatných ustanovení tohto aktu ustanoví každý členský štát vhodné
postupy pre obsadenie každého mandátu, ktorý sa uvoľní počas päťročného funkčného
obdobia uvedeného v článku 5, na zvyšok tohto obdobia.

3. Ak právny predpis členského štátu výslovne požaduje odňatie mandátu poslanca
Európskeho parlamentu, tento mandát sa skončí v súlade s týmito právnymi predpismi.
Príslušné orgány o tom informujú Európsky parlament.

4. Ak sa mandát uvoľní v dôsledku odstúpenia alebo úmrtia, predseda Európskeho
parlamentu o tom bezodkladne informuje príslušné orgány dotyčného členského štátu."

Článok 14

Ak by sa museli prijať opatrenia na implementovanie tohto aktu, Rada jednomyseľným
hlasovaním o návrhu Európskeho parlamentu po porade s Komisiou prijme tieto opatrenia po
úsilí o dosiahnutie dohody s Európskym parlamentom v zmierovacom výbore zloženom
z Rady a zástupcov Európskeho parlamentu.

Článok 15

Tento akt je vypracovaný v anglickom, dánskom, fínskom, francúzskom, gréckom,
holandskom, írskom, nemeckom, portugalskom, španielskom, švédskom a talianskom,
jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické.
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Prílohy I a II predstavujú neoddeliteľnú súčasť tohto aktu.

Článok 16

Ustanovenia tohto aktu nadobúdajú účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po prijatí
posledného oznámenia uvedeného v rozhodnutí.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og

seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-

sechsundsiebzig.

V Bruseli dvadsiateho septembra v roku tisíc

deväťsto sedemdesiatšesť.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle

naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-

ventig.

PRÍLOHA I

Spojené kráľovstvo bude uplatňovať ustanovenia tohto aktu iba v súvislosti so Spojeným
kráľovstvom.

PRÍLOHA II

Vyhlásenie k článku 14
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Čo sa týka postupu, ktorý musí dodržať zmierovací výbor, dohodlo sa na využití ustanovení
odsekov 5, 6 a 7 postupu uvedeného v spoločnej deklarácii Európskeho parlamentu, Rady
a Komisie zo 4. marca 19753.

3 Ú. v. ES C 89, 22. 4. 1975, s. 1.
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Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú 
zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v 
Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné 

prostredníctvom odkazov v tomto dokumente 
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Rámcová dohoda o vzťahoch medzi Európskym parlamentom 
a Európskou komisiou 

I. ROZSAH PÔSOBNOSTI 

1. S cieľom lepšie zohľadniť nové „osobitné partnerstvo“ medzi 
Európskym parlamentom a Komisiou sa obe inštitúcie dohodli na nasle
dujúcich opatreniach na posilnenie politickej zodpovednosti a legitimity 
Komisie, rozšírenie konštruktívneho dialógu a zlepšenie toku informácií 
medzi oboma inštitúciami, ako aj zlepšenie spolupráce pri postupoch 
a plánovaní. 

Dohodli sa tiež na osobitných ustanoveniach: 

— o schôdzach Komisie s národnými expertmi, ako je stanovené 
v prílohe I, 

— o poskytovaní dôverných informácií Európskemu parlamentu, ako je 
stanovené v prílohe II, 

— o rokovaniach a uzatváraní medzinárodných dohôd, ako je stano
vené v prílohe III, a 

— o časovom harmonograme pracovného programu Komisie, ako je 
stanovené v prílohe IV. 

II. POLITICKÁ ZODPOVEDNOSŤ 

2. Dezignovaný predseda Komisie po svojej nominácii Európskou 
radou predloží Európskemu parlamentu politické smerovanie na svoje 
funkčné obdobie s cieľom umožniť informovanú výmenu názorov 
s Európskym parlamentom pred hlasovaním o voľbe. 

3. V súlade s článkom 106 rokovacieho poriadku Európskeho parla
mentu sa Európsky parlament skontaktuje so zvoleným predsedom 
Komisie v dostatočnom čase pred začatím postupu týkajúceho sa schvá
lenia novej Komisie. Európsky parlament prihliada na poznámky, ktoré 
prednesie zvolený predseda. 

Dezignovaní členovia Komisie zabezpečia úplné zverejnenie všetkých 
príslušných informácií v súlade s povinnosťou nezávislosti, ustanovenej 
v článku 245 ZFEÚ. 

Postupy sa vypracujú tak, aby sa zabezpečilo, že celá dezignovaná 
Komisia sa hodnotí otvorene, spravodlivo a dôsledne. 

▼M1 
4. Bez toho, aby tým bola dotknutá zásada kolegiality Komisie, 
každý člen Komisie nesie politickú zodpovednosť za činnosť v oblasti 
svojej pôsobnosti. 

Predseda Komisie je plne zodpovedný za rozpoznanie akéhokoľvek 
konfliktu záujmov, kvôli ktorému člen Komisie nemôže vykonávať 
svoje povinnosti. 

Predseda Komisie je rovnako zodpovedný za akékoľvek nasledujúce 
kroky podniknuté za takýchto okolností a ihneď o tom písomne infor
muje predsedu Európskeho parlamentu. 

Účasť členov Komisie na volebných kampaniach sa riadi Etickým 
kódexom členov Európskej komisie. 

▼B
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Členovia Komisie sa môžu zúčastňovať na volebných kampaniach vo 
voľbách do Európskeho parlamentu, a to aj ako kandidáti. Takisto ich 
európske politické strany môžu vybrať za hlavných kandidátov („Spit
zenkandidat“) na pozíciu predsedu Komisie. 

Predseda Komisie včas informuje Európsky parlament o tom, či jeden 
alebo viacerí členovia Komisie sa zúčastnia na volebných kampaniach 
ako kandidáti vo voľbách do Európskeho parlamentu, ako aj o opatre
niach prijatých na zabezpečenie dodržiavania zásad nezávislosti, čest
nosti a zdržanlivosti stanovených v článku 245 ZFEÚ a v Etickom 
kódexe členov Európskej komisie. 

Každý člen Komisie, ktorý kandiduje vo volebnej kampani vo voľbách 
do Európskeho parlamentu alebo sa zúčastňuje na takejto volebnej 
kampani, sa zaviaže, že sa počas tejto kampane zdrží zaujatia takého 
stanoviska, ktoré by nebolo v súlade s jeho povinnosťou zachovávať 
mlčanlivosť alebo by bolo v rozpore so zásadou kolegiality. 

Členovia Komisie, ktorí kandidujú vo volebnej kampani vo voľbách do 
Európskeho parlamentu alebo sa zúčastňujú na takejto volebnej 
kampani, nesmú na činnosti spojené s volebnou kampaňou používať 
ľudské ani materiálne zdroje Komisie. 

▼B 
5. Ak Európsky parlament požiada predsedu Komisie o vyslovenie 
nedôvery v prípade jednotlivého člena Komisie, predseda dôkladne 
zváži, či požiada tohto člena o vzdanie sa funkcie v súlade s článkom 
17 ods. 6 ZEÚ. Predseda buď požiada tohto člena, aby sa vzdal funkcie, 
alebo na najbližšej schôdzi Európskeho parlamentu vysvetlí dôvody 
svojho odmietnutia tak urobiť. 

6. Ak je potrebné nahradiť člena Komisie počas funkčného obdobia 
v súlade s druhým odsekom článku 246 ZFEÚ, predseda Komisie 
dôkladne zváži výsledok porady s Európskym parlamentom predtým, 
ako dá súhlas s rozhodnutím Rady. 

Európsky parlament zabezpečí, že tieto postupy sa uskutočnia čo 
najskôr, aby predseda Komisie mohol dôkladne zvážiť stanovisko 
Európskeho parlamentu ešte predtým, ako bude nový člen Komisie 
vymenovaný. 

Podobne v súlade s tretím odsekom článku 246 ZFEÚ, ak je zvyšok 
funkčného obdobia Komisie krátky, predseda Komisie dôkladne zváži 
stanovisko Európskeho parlamentu. 

7. Ak má predseda Komisie v úmysle prerozdeliť pridelené oblasti 
zodpovednosti medzi členov Komisie počas jej funkčného obdobia 
podľa článku 248 ZFEÚ, včas informuje Európsky parlament v súvislosti 
s príslušnou parlamentnou konzultáciou týkajúcou sa týchto zmien. 
Rozhodnutie predsedu o prerozdelení oblastí zodpovednosti môže nado
budnúť účinnosť okamžite. 

8. Ak Komisia navrhne revíziu Etického kódexu členov Komisie 
týkajúcu sa konfliktu záujmov alebo etického správania sa, požiada 
Európsky parlament o stanovisko. 

▼M1
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III. KONŠTRUKTÍVNY DIALÓG A TOK INFORMÁCIÍ 

i) Všeobecné ustanovenia 

9. Komisia zaručuje, že bude uplatňovať základnú zásadu rovnakého 
zaobchádzania v prípade Európskeho parlamentu a Rady, najmä v súvi
slosti s prístupom na schôdze a poskytovaním príspevkov alebo iných 
informácií najmä k legislatívnym a rozpočtovým záležitostiam. 

10. V rámci svojich kompetencií Komisia prijme opatrenia na lepšie 
zapojenie Európskeho parlamentu tak, aby mohla čo najviac zohľadniť 
jeho stanoviská v oblasti Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej poli
tiky. 

11. Prijímajú sa viaceré opatrenia s cieľom uplatňovať „osobitné 
partnerstvo“ medzi Európskym parlamentom a Komisiou: 

— predseda Komisie sa na žiadosť Európskeho parlamentu stretne 
s Konferenciou predsedov najmenej dvakrát za rok s cieľom pred
iskutovať otázky spoločného záujmu, 

— predseda Komisie bude viesť pravidelný dialóg s predsedom Európ
skeho parlamentu o kľúčových horizontálnych otázkach a hlavných 
legislatívnych návrhoch. V rámci tohto dialógu by mal byť predseda 
Európskeho parlamentu pozývaný na schôdze kolégia členov Komi
sie, 

— predseda Komisie alebo podpredseda zodpovedný za medziinštitu
cionálne vzťahy by mal byť pozývaný na zasadnutia Konferencie 
predsedov a Konferencie predsedov výborov, ak sa diskutuje 
o osobitných otázkach týkajúcich sa zostavovania programu roko
vania plenárnej schôdze, medziinštitucionálnych vzťahov medzi 
Európskym parlamentom a Komisiou a legislatívnych a rozpočto
vých záležitostí, 

— stretnutia Konferencie predsedov a Konferencie predsedov výborov 
a kolégia členov Komisie sa uskutočňujú každoročne s cieľom pred
iskutovať relevantné otázky vrátane prípravy a vykonávania pracov
ného programu Komisie, 

— Konferencia predsedov a Konferencia predsedov výborov včas infor
muje Komisiu o výsledkoch svojich diskusií s medziinštitucionálnym 
rozmerom. Európsky parlament tiež pravidelne a v plnom rozsahu 
informuje Komisiu o výsledkoch svojich stretnutí týkajúcich sa 
prípravy plenárnych schôdzí, pričom zohľadní názory Komisie. 
Týmto nie je dotknutý bod 45, 

— s cieľom zabezpečiť pravidelný tok relevantných informácií medzi 
obomi inštitúciami sa generálni tajomníci Európskeho parlamentu 
a Komisie stretávajú pravidelne. 

12. Každý člen Komisie zabezpečí pravidelný a priamy tok infor
mácií medzi členom Komisie a predsedom príslušného parlamentného 
výboru. 

13. Komisia neuverejní žiadne legislatívne návrhy ani dôležité inicia
tívy alebo rozhodnutia pred tým, ako o nich písomne upovedomí 
Európsky parlament. 

▼B
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Na základe pracovného programu Komisie určia obe inštitúcie vopred 
spoločnou dohodou kľúčové iniciatívy, ktoré sa majú predložiť v pléne. 
V zásade Komisia tieto iniciatívy predloží najprv v pléne a až potom 
verejnosti. 

Obdobne určia tie návrhy a iniciatívy, o ktorých je informovaná Konfe
rencia predsedov alebo o ktorých je vhodným spôsobom informovaný 
príslušný parlamentný výbor alebo jeho predseda. 

Tieto rozhodnutia sa prijímajú v rámci pravidelného dialógu medzi 
oboma inštitúciami podľa bodu 11 a sú pravidelne aktualizované, 
s riadnym prihliadnutím na akýkoľvek politický vývoj. 

14. Ak je interný dokument Komisie, o ktorom Európsky parlament 
nebol informovaný podľa tejto rámcovej dohody, šírený mimo inštitúcií, 
môže predseda Európskeho parlamentu požiadať o bezodkladné pred
loženie tohto dokumentu Európskemu parlamentu, aby s ním mohol 
oboznámiť ktoréhokoľvek poslanca Európskeho parlamentu, ktorý by 
o to požiadal. 

15. Komisia predloží kompletné informácie a dokumentáciu o svojich 
stretnutiach s národnými expertmi v rámci svojej práce na príprave 
a vykonávaní legislatívy Únie vrátane tzv. soft law a delegovaných 
aktov. Ak o to Európsky parlament požiada, môže Komisia na tieto 
stretnutia pozvať aj odborníkov Európskeho parlamentu. 

Príslušné ustanovenia sú uvedené v prílohe I. 

16. Do troch mesiacov od prijatia uznesenia Európskeho parlamentu 
mu Komisia poskytne písomné informácie o opatreniach, ktoré prijala 
v reakcii na osobitné požiadavky, ktoré jej boli adresované v uznese
niach Európskeho parlamentu, vrátane informovania Európskeho parla
mentu v prípadoch, kde sa nemohla riadiť jeho stanoviskami. Túto 
lehotu možno v prípade naliehavej požiadavky skrátiť. Predĺžiť 
o jeden mesiac ju možno v prípade, ak si požiadavka vyžaduje obšír
nejšiu prácu a je to riadne odôvodnené. Európsky parlament zabezpečí, 
aby sa táto informácia rozšírila v rámci inštitúcie. 

Európsky parlament sa bude usilovať predísť predkladaniu ústnych 
alebo písomných otázok týkajúcich sa záležitostí, v prípade ktorých 
Komisia už Európsky parlament informovala o svojom stanovisku 
prostredníctvom písomného nadväzného oznámenia. 

Komisia sa zaväzuje informovať o ďalšom konkrétnom postupe 
v prípade akejkoľvek požiadavky na predloženie návrhu podľa článku 
225 ZFEÚ (legislatívne iniciatívne správy) do troch mesiacov od prijatia 
príslušného uznesenia v pléne. Komisia predloží legislatívny návrh 
najneskôr do jedného roka alebo zahrnie návrh do svojho budúcoroč
ného pracovného programu. Ak Komisia návrh nepredloží, podrobne 
informuje Európsky parlament o dôvodoch. 

Komisia sa tiež zaväzuje k úzkej a včasnej spolupráci s Európskym 
parlamentom v prípade akýchkoľvek legislatívnych iniciatívnych 
žiadostí vyplývajúcich z iniciatív občanov. 

▼B
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V súvislosti s udeľovaním absolutória sa uplatňujú osobitné ustanovenia 
uvedené v bode 31. 

17. V prípade iniciatív, odporúčaní alebo žiadostí o legislatívne akty 
v súlade s článkom 289 ods. 4 ZFEÚ, Komisia informuje Európsky 
parlament, ak sa to požaduje, o svojej pozícii k týmto návrhom pred 
príslušným parlamentným výborom. 

18. Obe inštitúcie sa zaväzujú spolupracovať v oblasti vzťahov 
s národnými parlamentmi. 

Európsky parlament a Komisia spolupracujú na vykonávaní protokolu 2 
k ZFEÚ o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality. Takáto 
spolupráca zahŕňa dohody týkajúce sa akýchkoľvek potrebných 
prekladov odôvodnených stanovísk predložených národnými parla
mentmi. 

V prípade, že sú splnené limity stanovené v článku 7 protokolu 2 
k ZFEÚ, Komisia zabezpečuje preklady všetkých predložených odôvod
nených stanovísk národných parlamentov spolu s jej príslušnou pozí
ciou. 

19. Komisia informuje Európsky parlament o zozname svojich 
skupín expertov, vytvorených na účely poskytovania pomoci Komisii 
pri vykonávaní jej práva iniciatívy. Tento zoznam sa pravidelne aktua
lizuje a zverejňuje. 

V tomto rámci Komisia vhodným spôsobom informuje príslušný parla
mentný výbor na osobitnú a odôvodnenú žiadosť jeho predsedu 
o činnostiach a zložení týchto skupín. 

20. Obe inštitúcie vedú prostredníctvom vhodných mechanizmov 
konštruktívny dialóg o otázkach týkajúcich sa dôležitých administratív
nych záležitostí, najmä o otázkach, ktoré majú priamy vplyv na vlastnú 
správu Európskeho parlamentu. 

21. Ak Európsky parlament predloží revíziu svojho rokovacieho 
poriadku týkajúcu sa vzťahov s Komisiou, požiada ju o stanovisko. 

22. Ak je potrebné zachovať dôvernosť akýchkoľvek informácií 
poskytnutých podľa tejto rámcovej dohody, uplatňujú sa ustanovenia 
uvedené v prílohe II. 

ii) Medzinárodné dohody a rozšírenie 

23. Európsky parlament je okamžite a plne informovaný počas všet
kých fáz dojednávania a uzatvárania medzinárodných dohôd vrátane 
vymedzenia smerníc pre rokovania. Komisia koná takým spôsobom, 
aby si v plnej miere plnila povinnosti podľa článku 218 ZFEÚ a zároveň 
rešpektovala úlohu každej inštitúcie v súlade s článkom 13 ods. 2 ZEÚ. 

Komisia uplatňuje opatrenia uvedené v prílohe III. 

24. Informácie uvedené v bode 23 sa Európskemu parlamentu 
poskytnú dostatočne včas, aby sa k nim mohol vyjadriť, ak je to 
vhodné, a aby mohla Komisia čo najlepšie zohľadniť názor Európskeho 
parlamentu. Tieto informácie sa vo všeobecnosti poskytnú Európskemu 
parlamentu prostredníctvom príslušného parlamentného výboru a na 
plenárnej schôdzi, ak je to vhodné. V riadne odôvodnených prípadoch 
sa poskytnú viac ako jednému parlamentnému výboru. 

▼B
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Európsky parlament a Komisia sa zaväzujú zaviesť vhodné postupy 
a bezpečnostné opatrenia na postupovanie dôverných informácií zo 
strany Komisie Európskemu parlamentu v súlade s ustanoveniami 
prílohy II. 

25. Obe inštitúcie uznávajú, že vzhľadom na svoje rozdielne inštitu
cionálne úlohy Komisia zastupuje Úniu na medzinárodných rokovaniach 
s výnimkou rokovaní týkajúcich sa Spoločnej zahraničnej a bezpeč
nostnej politiky a iných prípadov tak, ako je stanovené v zmluvách. 

Ak Komisia zastupuje Úniu na medzinárodných konferenciách, umožní 
na žiadosť Európskemu parlamentu účasť delegácie poslancov Európ
skeho parlamentu ako pozorovateľov v delegáciách Únie, aby mohol 
byť okamžite a v plnom rozsahu informovaný o vývoji na konferencii. 
Komisia sa zaväzuje, ak je to vhodné, systematicky informovať dele
gáciu Európskeho parlamentu o výsledkoch rokovaní. 

Poslanci Európskeho parlamentu sa nemôžu priamo zúčastňovať týchto 
rokovaní. Po zohľadnení právnych, technických a diplomatických 
možností im Komisia môže udeliť štatút pozorovateľov. V prípade 
zamietnutia bude Komisia informovať Európsky parlament o dôvodoch 
tohto zamietnutia. 

Okrem toho Komisia umožňuje účasť poslancov Európskeho parlamentu 
ako pozorovateľov na všetkých relevantných stretnutiach v rámci jej 
zodpovednosti pred rokovaniami a po nich. 

26. Za tých istých podmienok Komisia systematicky informuje 
Európsky parlament o orgánoch vytvorených multilaterálnymi medziná
rodnými dohodami, ktorých súčasťou je Únia, a umožňuje prístup 
poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sú súčasťou delegácií Únie, 
ako pozorovateľov na schôdze týchto orgánov vždy, keď sú takéto 
orgány vyzvané prijať rozhodnutia, ktoré si vyžadujú súhlas Európskeho 
parlamentu alebo ktorých vykonanie si môže vyžadovať prijatie práv
nych aktov v súlade s riadnym legislatívnym postupom. 

27. Komisia zároveň umožní delegácii Európskeho parlamentu, ktorá 
je súčasťou delegácií Únie na medzinárodných konferenciách, pri týchto 
príležitostiach prístup ku všetkým zariadeniam delegácie Únie v súlade 
so všeobecnou zásadou dobrej spolupráce medzi inštitúciami a po 
zohľadnení dostupnej logistiky. 

Predseda Európskeho parlamentu pošle predsedovi Komisie návrh na 
zahrnutie delegácie Európskeho parlamentu do delegácie Únie najneskôr 
štyri týždne pred začiatkom konferencie, v ktorom uvedie vedúceho 
delegácie Európskeho parlamentu a počet poslancov, ktorí v nej majú 
byť zahrnutí. V riadne odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže 
výnimočne skrátiť. 

Počet poslancov Európskeho parlamentu zahrnutých do delegácie 
Európskeho parlamentu a počet sprievodného personálu je úmerný 
celkovej veľkosti delegácie Únie. 

▼B
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28. Komisia v plnom rozsahu informuje Európsky parlament o napre
dovaní prístupových rokovaní, a najmä o ich hlavných aspektoch 
a vývoji, aby mohol dostatočne včas vyjadriť svoje názory v rámci 
príslušných parlamentných postupov. 

29. Ak Európsky parlament v súlade s článkom 90 ods. 4 svojho 
rokovacieho poriadku prijme odporúčanie týkajúce sa záležitostí uvede
ných v bode 28 a ak sa Komisia z vážnych dôvodov rozhodne takéto 
odporúčanie nepodporiť, vysvetlí svoje dôvody Európskemu parlamentu 
na plenárnej schôdzi alebo na nasledujúcej schôdzi príslušného parla
mentného výboru. 

iii) Plnenie rozpočtu 

30. Skôr, ako Komisia na konferenciách prispievateľov prijme nové 
finančné prísľuby, ktoré obsahujú nové finančné záväzky a vyžadujú 
súhlas rozpočtového orgánu, informuje rozpočtový orgán a preskúma 
jeho pripomienky. 

31. V súvislosti s každoročným absolutóriom upraveným v článku 
319 ZFEÚ Komisia postúpi všetky informácie potrebné na dohľad nad 
plnením rozpočtu na príslušný rok, ktoré si od nej na tieto účely vyžiada 
predseda parlamentného výboru zodpovedného za udeľovanie absolu
tória podľa prílohy VII rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu. 

Ak vyjdú najavo nové skutočnosti, týkajúce sa predchádzajúcich rokov, 
za ktoré už bolo absolutórium udelené, Komisia postúpi všetky potrebné 
informácie k danej záležitosti, s cieľom dosiahnuť riešenie prijateľné pre 
obidve strany. 

iv) Vzťahy s regulačnými agentúrami 

32. Kandidáti na post výkonného riaditeľa regulačnej agentúry by 
mali prísť na vypočutia parlamentných výborov. 

Okrem toho v súvislosti s diskusiami v rámci medziinštitucionálnej 
pracovnej skupiny o agentúrach zriadenej v marci 2009 budú mať 
Komisia a Európsky parlament za cieľ spoločne pristupovať k úlohe 
a pozícii decentralizovaných agentúr v inštitucionálnom rámci Únie 
spolu so spoločnými usmerneniami na vytvorenie, štruktúru a prevádzku 
týchto agentúr, ako aj financovaním, rozpočtom, dohľadom a riadením. 

IV. SPOLUPRÁCA TÝKAJÚCA SA LEGISLATÍVNYCH POSTUPOV 
A PLÁNOVANIA 

i) Pracovný program Komisie a plánovanie programu Európskej 
únie 

33. Komisia iniciuje ročné a viacročné plánovanie programu Únie 
v snahe dosiahnuť medziinštitucionálne dohody. 

34. Komisia každoročne predkladá svoj pracovný program. 

▼B

B1_Rámcová dohoda o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou

- 35 -



 

02010Q1120(01) — SK — 07.02.2018 — 001.001 — 9 

35. Obe inštitúcie spolupracujú v súlade s časovým rozvrhom 
uvedeným v prílohe IV. 

Komisia prihliada na priority, ktoré vyjadrí Európsky parlament. 

Komisia poskytne dostatočné podrobnosti o tom, čo sa plánuje podľa 
každého bodu svojho pracovného programu. 

36. Komisia vysvetlí dôvody v prípade, že nemôže uskutočniť 
jednotlivé návrhy uvedené v jej pracovnom programe na príslušný rok 
alebo ak sa od neho odchýli. Podpredseda Komisie zodpovedný za 
medziinštitucionálne vzťahy sa zaväzuje pravidelne predkladať Konfe
rencii predsedov výborov správu o prehľade politickej realizácie pracov
ného programu Komisie za príslušný rok. 

ii) Postupy na prijímanie aktov 

37. Komisia sa zaväzuje, že bude dôkladne skúmať pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy k svojim legislatívnym návrhom, ktoré prijme 
Európsky parlament, na účel ich zohľadnenia v akomkoľvek zmenenom 
návrhu. 

Pri poskytovaní svojho stanoviska k pozmeňujúcim a doplňujúcim 
návrhom Európskeho parlamentu podľa článku 294 ZFEÚ sa Komisia 
zaväzuje, že bude čo najviac prihliadať na pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy prijaté v druhom čítaní. Ak sa na základe dôležitých dôvodov 
a po zvážení kolégiom rozhodne neprijať alebo nepodporiť takéto 
zmeny a doplnenia, vysvetlí svoje rozhodnutie Európskemu parlamentu 
a v každom prípade vo svojom stanovisku k pozmeňujúcim a doplňu
júcim návrhom Európskeho parlamentu, ako sa to vyžaduje v článku 
294 ods. 7 písm. c) ZFEÚ. 

38. Európsky parlament sa zaväzuje, že pri zaoberaní sa iniciatívou 
predloženou aspoň jednou štvrtinou členských štátov v súlade s článkom 
76 ZFEÚ neprijme žiadnu správu v príslušnom výbore pred tým, ako 
dostane od Komisie stanovisko k iniciatíve. 

Komisia sa zaväzuje, že vydá svoje stanovisko k takejto iniciatíve 
najneskôr 10 týždňov po tom, ako bola predložená. 

39. Komisia poskytne včas podrobné vysvetlenie pred späťvzatím 
akýchkoľvek návrhov, ku ktorým už Európsky parlament vyjadril 
svoju pozíciu v prvom čítaní. 

Komisia na začiatku funkčného obdobia novej Komisie pristúpi k revízii 
všetkých nedoriešených návrhov, aby ich politicky potvrdila alebo vzala 
späť, pričom primerane zohľadní názor vyjadrený Európskym parlamen
tom. 

40. V prípade osobitných legislatívnych postupov, pri ktorých sa má 
konzultovať Európsky parlament, a vrátane iných postupov, ako 
napríklad postup stanovený v článku 148 ZFEÚ, Komisia: 

i) prijme opatrenia na lepšie zapojenie Európskeho parlamentu tak, 
aby mohla čo najviac zohľadniť jeho stanoviská a najmä zabezpečiť, 
aby mal Európsky parlament čas potrebný na zváženie návrhu 
Komisie; 

▼B
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ii) zabezpečí, aby orgány Rady boli včas upozornené na to, že nemajú 
dospieť k politickej zhode o návrhoch skôr, než k nim Európsky 
parlament vyjadrí svoje stanovisko. Komisia požiada, aby sa 
diskusia na ministerskej úrovni skončila až po poskytnutí dostatoč
ného času členom Rady na preskúmanie stanoviska Európskeho 
parlamentu; 

iii) zabezpečí, aby Rada rešpektovala pravidlá stanovené Súdnym 
dvorom Európskej únie, podľa ktorých sa musí uskutočniť opätovná 
konzultácia s Európskym parlamentom, ak Rada podstatne zmení 
a doplní návrh Komisie. Komisia informuje Európsky parlament 
o každom upozornení Rade na potrebu opätovnej konzultácie; 

iv) sa zaväzuje, že v prípade potreby vezme späť legislatívny návrh, 
ktorý Európsky parlament zamietol. Ak sa Komisia zo závažných 
dôvodov a po zvážení kolégia rozhodne ponechať svoj návrh, 
vysvetlí dôvody svojho rozhodnutia vo vyhlásení pred Európskym 
parlamentom. 

41. S cieľom zdokonaliť legislatívne plánovanie sa Európsky parla
ment zaväzuje: 

i) plánovať legislatívne časti svojich programov v súlade s aktuálnym 
pracovným programom Komisie a uzneseniami, ktoré prijal k tomuto 
programu, najmä s cieľom zlepšiť plánovanie prioritných diskusií; 

ii) dodržiavať primerané lehoty, pokiaľ je to prospešné pre postup, pri 
prijímaní svojej pozície v prvom čítaní podľa riadneho legislatív
neho postupu alebo svojho stanoviska podľa postupu konzultácie; 

iii) menovať spravodajcov pre budúce návrhy podľa možnosti ihneď po 
prijatí pracovného programu Komisie; 

iv) považovať žiadosti o opätovnú konzultáciu za absolútnu prioritu za 
predpokladu, že mu boli poskytnuté všetky potrebné informácie. 

iii) Otázky súvisiace s lepším zákonodarstvom 

42. Komisia zabezpečí, aby sa jej hodnotenia vplyvu vykonávali 
v rámci jej zodpovednosti transparentným postupom, ktorý zaručuje 
nezávislé hodnotenie. Hodnotenia vplyvu sa zverejňujú včas po 
zohľadnení viacerých rôznych scenárov vrátane možnosti „neurobiť 
nič“ a v zásade sa prezentujú príslušnému parlamentnému výboru 
počas fázy informovania národných parlamentov podľa protokolov 1 
a 2 k ZFEÚ. 

43. V oblastiach, v ktorých je Európsky parlament zvyčajne zapojený 
do legislatívneho postupu, Komisia využíva tzv. soft law, ak je to 
vhodné, a na riadne odôvodnenom základe po tom, aby dala Európ
skemu parlamentu možnosť vyjadriť svoj názor. Komisia poskytne 
Európskemu parlamentu podrobné vysvetlenie o tom, ako vzala jeho 
názor do úvahy pri prijímaní svojho návrhu. 

▼B
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44. S cieľom zaistiť lepšie monitorovanie transpozície a uplatňovania 
právnych predpisov Únie sa Komisia a Európsky parlament usilujú 
používať povinné tabuľky zhody a záväzný časový limit pre transpozí
ciu, ktorý by pri smerniciach nemal presahovať obdobie dvoch rokov. 

Okrem osobitných správ a výročnej správy o uplatňovaní právnych 
predpisov Únie Komisia sprístupní Európskemu parlamentu súhrnné 
informácie o všetkých konaniach o porušení povinností z formálnej 
výzvy, a ak to bude Európsky parlament požadovať, aj podľa jednotli
vých prípadov a pri dodržaní pravidiel o dôvernosti, najmä tých, ktoré 
uznal Súdny dvor Európskej únie v súvislosti s otázkami, ktorých sa 
týka konanie o porušení povinnosti. 

V. ÚČASŤ KOMISIE NA PARLAMENTNÝCH KONANIACH 

45. Komisia uprednostňuje účasť na plenárnych schôdzach alebo 
schôdzach iných orgánov Európskeho parlamentu, ak je o ňu požiadaná, 
pred inými udalosťami alebo pozvaniami v rovnakom čase. 

Komisia najmä zabezpečuje, aby v zásade vždy, keď o to Európsky 
parlament požiada, boli príslušní členovia Komisie prítomní na 
plenárnej schôdzi o bodoch programu, ktoré patria do ich pôsobnosti. 
To sa týka predbežných návrhov programu, ktoré schvaľuje Konferencia 
predsedov počas predchádzajúcej plenárnej schôdze. 

Európsky parlament sa snaží zabezpečiť, aby sa v zásade vždy zhro
maždili body programu plenárnych schôdzí, ktoré patria do oblasti 
zodpovednosti určitého člena Komisie. 

46. Na žiadosť Európskeho parlamentu sa zriadi pravidelná hodina 
otázok s predsedom Komisie. Hodina otázok bude mať dve časti: prvá 
časť s lídrami politických skupín alebo ich zástupcami, ktorá prebieha 
úplne spontánne; druhá časť venovaná politickej téme vopred dohod
nutej najneskôr vo štvrtok pred príslušnou plenárnou schôdzou, ale bez 
pripravených otázok. 

Okrem toho sa zavádza hodina otázok s členmi Komisie vrátane 
podpredsedu pre vonkajšie vzťahy/vysokého predstaviteľa Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku podľa vzoru hodiny otázok 
s predsedom Komisie s cieľom reformovať existujúcu hodinu otázok. 
Táto hodina otázok súvisí s portfóliom príslušného člena Komisie. 

47. Členovia Komisie dostanú na vlastnú žiadosť slovo. 

Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 230 ZFEÚ, sa obe inštitúcie 
dohodnú na všeobecných pravidlách rozdelenia rečníckeho času medzi 
inštitúciami. 

Obe inštitúcie súhlasia s tým, že ich predbežne pridelený rečnícky čas 
by sa mal dodržiavať. 

▼B
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48. S cieľom zabezpečiť prítomnosť členov Komisie sa Európsky 
parlament zaväzuje čo najpresnejšie dodržiavať konečné návrhy 
programu schôdze. 

Ak Európsky parlament zmení svoj konečný návrh programu schôdze 
alebo ak zmení poradie bodov v programe schôdze, ihneď o tom infor
muje Komisiu. Komisia vynaloží všetko úsilie na zabezpečenie prítom
nosti príslušného člena Komisie. 

49. Komisia môže navrhnúť zaradenie bodov do programu najneskôr 
do zasadnutia Konferencie predsedov, na ktorom sa rozhodne 
o konečnom návrhu programu schôdze. Európsky parlament návrhy 
Komisie dôsledne zohľadní. 

50. Parlamentné výbory sa snažia dodržiavať svoje návrhy 
programov a konečné programy. 

Kedykoľvek parlamentný výbor zmení svoj návrh programu alebo svoj 
program, ihneď o tom informuje Komisiu. Parlamentné výbory sa najmä 
usilujú dodržiavať rozumnú lehotu, aby umožnili účasť členov Komisie 
na svojich schôdzach. 

Ak prítomnosť člena Komisie na schôdzi parlamentného výboru nebola 
výslovne vyžiadaná, Komisia zabezpečí svoje zastúpenie zodpovedným 
úradníkom na príslušnom stupni riadenia. 

Parlamentné výbory sa usilujú koordinovať svoju prácu vrátane úsilia 
vyhnúť sa súčasným schôdzam o rovnakej problematike a budú sa 
usilovať neodchyľovať sa od návrhu programu tak, aby Komisia 
mohla zaistiť primeranú úroveň zastúpenia. 

Ak bola vyžiadaná účasť vysokopostaveného úradníka (generálneho 
riaditeľa alebo riaditeľa) na schôdzi výboru týkajúcej sa návrhu Komi
sie, zástupca Komisie má právo intervencie. 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

51. Komisia potvrdzuje svoj záväzok čo najskôr preskúmať legisla
tívne akty, ktoré neboli prispôsobené regulačnému postupu s kontrolou 
pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, s cieľom zhodnotiť, 
či tieto nástroje treba prispôsobiť režimu delegovaných aktov stanove
nému v článku 290 ZFEÚ. 

Konečným cieľom by malo byť dosiahnutie jednotného systému dele
govaných a vykonávacích aktov, ktoré sú v úplnom v súlade so zmlu
vou, prostredníctvom postupného zhodnotenia povahy a obsahu opat
rení, ktoré sú v súčasnosti predmetom regulačného postupu s kontrolou, 
s cieľom včas ich prispôsobiť režimu uvedenému v článku 290 ZFEÚ. 

▼B
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52. Ustanovenia tejto rámcovej dohody dopĺňajú medziinštitucio
nálnu dohodu o lepšom zákonodarstve ( 1 ) bez toho, aby ju ovplyvnili 
alebo sa dotýkali jej akejkoľvek ďalšej revízie. Bez toho, aby tým boli 
dotknuté nadchádzajúce rokovania medzi Európskym parlamentom, 
Komisiou a Radou, sa obe inštitúcie zaväzujú dohodnúť na kľúčových 
zmenách pri príprave budúcich rokovaní o prispôsobení medziinštitucio
nálnej dohody o lepšom zákonodarstve novým ustanoveniam zave
deným Lisabonskou zmluvou pri zohľadnení súčasných postupov 
a tejto rámcovej dohody. 

Zároveň súhlasia s tým, že v súvislosti s lepším zákonodarstvom treba 
posilniť existujúci medziinštitucionálny kontaktný mechanizmus na poli
tickej a technickej úrovni, aby sa zabezpečila účinná medziinštitucio
nálna spolupráca medzi Európskym parlamentom, Komisiou a Radou. 

53. Komisia sa zaväzuje rýchlo iniciovať ročné a viacročné pláno
vanie programu Únie v snahe dosiahnuť medziinštitucionálne dohody 
v súlade s článkom 17 ZEÚ. 

Pracovný program Komisie je príspevkom Komisie k ročnému a viacroč
nému plánovaniu programu Únie. Po jeho prijatí Komisiou by sa mal 
uskutočniť trialóg medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou 
s cieľom dosiahnuť dohodu o plánovaní programu Únie. 

V tejto súvislosti a hneď potom, ako Európsky parlament, Rada 
a Komisia dosiahnu spoločné porozumenie o plánovaní programu 
Únie, obe inštitúcie zrevidujú ustanovenia tejto rámcovej dohody súvi
siace s plánovaním programu. 

Európsky parlament a Komisia vyzývajú Radu, aby sa čo najskôr zapo
jila do diskusií o plánovaní programu Únie, ako je to ustanovené 
v článku 17 ZEÚ. 

54. Obe inštitúcie pravidelne vyhodnocujú vykonávanie tejto 
rámcovej dohody a jej príloh v praxi. Revízia sa vykoná do konca 
roka 2011 na základe praktických skúseností. 

▼B 

( 1 ) Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.
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PRÍLOHA I 

Schôdze Komisie s národnými expertmi 

Táto príloha stanovuje postupy pre vykonávanie bodu 15 rámcovej dohody. 

1. Rozsah pôsobnosti 

Ustanovenia bodu 15 rámcovej dohody sa týkajú týchto schôdzí: 

1. schôdzí Komisie, ktoré sa uskutočňujú v rámci skupín odborníkov vytvore
ných Komisiou a na ktoré sa pozývajú vnútroštátne orgány zo všetkých člen
ských štátov, ak sa týkajú prípravy a vykonávania právnych predpisov Únie 
vrátane tzv. soft law a delegovaných aktov; 

2. schôdzí Komisie ad hoc, na ktoré sa pozývajú národní experti zo všetkých 
členských štátov, ak sa týkajú prípravy a vykonávania právnych predpisov 
Únie vrátane tzv. soft law a delegovaných aktov. 

Zasadnutia výborov komitológie sa nezahŕňajú a to bez toho, aby tým boli 
dotknuté existujúce a budúce osobitné úpravy týkajúce sa poskytovania infor
mácií o vykonávaní vykonávacích právomocí Komisie ( 1 ) Európskemu parla
mentu. 

2. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť Európskemu parlamentu 

Komisia sa zaväzuje poslať Európskemu parlamentu rovnakú dokumentáciu, akú 
posiela vnútroštátnym orgánom v súvislosti s vyššie uvedenými schôdzami. 
Komisia pošle tieto dokumenty vrátane programov do funkčnej poštovej 
schránky Európskeho parlamentu v rovnakom čase, keď ich posiela národným 
expertom. 

3. Pozvanie expertov Európskeho parlamentu 

Na žiadosť Európskeho parlamentu sa Komisia môže rozhodnúť vyzvať ho, aby 
vyslal svojich expertov zúčastniť sa schôdzí Komisie s národnými expertmi, ako 
je uvedené v bode 1. 

▼B 

( 1 ) Informácie, ktoré sa majú poskytovať Európskemu parlamentu o práci výborov komito
lógie, a výsady Európskeho parlamentu pri vykonávaní postupov komitológie sú jasne 
vymedzené v iných nástrojoch: 1. rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, 
ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí (Ú. v. ES L 184, 
17.7.1999, s. 23), 2. medziinštitucionálna dohoda z 3. júna 2008 medzi Európskym 
parlamentom a Komisiou o postupoch komitológie a 3. nástroje potrebné na vykonanie 
článku 291 ZFEÚ.
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PRÍLOHA II 

Poskytovanie dôverných informácií Európskemu parlamentu 

1. Rozsah pôsobnosti 

1.1. Táto príloha upravuje spôsob poskytovania a zaobchádzanie s dôvernými 
informáciami poskytovanými Komisiou Európskemu parlamentu, ako je to 
vymedzené v bode 1.2, v súvislosti s výkonom výsad a právomocí Európ
skeho parlamentu. Obe inštitúcie konajú v súlade s povinnosťou 
vzájomnej úprimnej spolupráce a v duchu úplnej vzájomnej dôvery a v 
najprísnejšom súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy. 

1.2. „Informácie“ znamenajú akékoľvek písomné alebo ústne informácie bez 
ohľadu na nosič informácií a autora. 

1.2.1. „Dôverné informácie“ znamenajú „utajované skutočnosti EÚ“ (EUCI) 
a neutajované „ostatné dôverné informácie“. 

1.2.2. „Utajované skutočnosti EÚ“ (EUCI) znamenajú akékoľvek informácie 
a materiály s označením „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET“, 
„SECRET UE“, „CONFIDENTIEL UE“ alebo „RESTREINT UE“, 
alebo s ekvivalentným vnútroštátnym alebo medzinárodným označením 
utajenia, ktorých neoprávnené zverejnenie by mohlo spôsobiť rôzne stupne 
poškodenia záujmov Únie alebo jedného či viacerých členských štátov bez 
ohľadu na to, či takéto informácie pochádzajú z Únie alebo sú získané 
z členských štátov, tretích krajín alebo medzinárodných organizácií. 

a) TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET: Tento stupeň utajenia sa uplat 
ňuje len na informácie a veci, ktorých neoprávnené zverejnenie by 
mohlo spôsobiť mimoriadne vážne poškodenie hlavných záujmov 
Únie alebo jedného či viacerých členských štátov. 

b) SECRET UE: Tento stupeň utajenia sa uplatňuje len na informácie 
a veci, ktorých neoprávnené zverejnenie by mohlo spôsobiť vážne 
poškodenie hlavných záujmov Únie alebo jedného či viacerých člen
ských štátov. 

c) CONFIDENTIEL UE: Tento stupeň utajenia sa uplatňuje na infor
mácie a veci, ktorých neoprávnené zverejnenie by mohlo spôsobiť 
poškodenie hlavných záujmov Únie alebo jedného či viacerých člen
ských štátov. 

d) RESTREINT UE: Tento stupeň utajenia sa uplatňuje na informácie 
a veci, ktorých neoprávnené zverejnenie by mohlo byť nevýhodné 
pre záujmy Únie alebo jedného či viacerých členských štátov. 

1.2.3. „Ostatné dôverné informácie“ znamenajú akékoľvek iné dôverné infor
mácie vrátane informácií, na ktoré sa vzťahuje povinnosť služobného 
tajomstva, ktoré vyžaduje Európsky parlament a/alebo ktoré poskytuje 
Komisia. 

1.3. Komisia zabezpečí Európskemu parlamentu prístup k dôverným informá
ciám v súlade s ustanoveniami tejto prílohy, vždy keď dostane od niek
torého z parlamentných orgánov alebo funkcionárov uvedených v bode 
1.4 žiadosť o poskytnutie dôverných informácií. Komisia môže navyše 
z vlastného podnetu poskytnúť Európskemu parlamentu akékoľvek 
dôverné informácie v súlade s ustanoveniami tejto prílohy. 

1.4. V súvislosti s touto prílohou môžu Komisiu požiadať o dôverné informá
cie: 

▼B
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— predseda Európskeho parlamentu, 

— predsedovia príslušných parlamentných výborov, 

— predsedníctvo a Konferencia predsedov a 

— vedúci delegácie Európskeho parlamentu, ktorý je súčasťou delegácie 
Únie na medzinárodnej konferencii. 

1.5. Z rozsahu pôsobnosti tejto prílohy sú vylúčené informácie o konaniach 
o porušení povinností a konaniach týkajúcich sa hospodárskej súťaže, ak 
nie sú zahrnuté v konečnom rozhodnutí Komisie alebo v rozsudku 
Súdneho dvora Európskej únie v čase, keď je doručená žiadosť niektorého 
parlamentného orgánu alebo funkcionárov uvedených v bode 1.4, a infor
mácie o ochrane finančných záujmov Únie. Týmto nie je dotknutý bod 44 
rámcovej dohody ani práva Európskeho parlamentu v oblasti kontroly 
rozpočtu. 

1.6. Tieto ustanovenia sa uplatňujú bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 95/167/ES, Euratom, ESUO 
z 19. apríla 1995 o podrobných ustanoveniach upravujúcich výkon vyše
trovacích právomocí Európskeho parlamentu ( 1 ) a príslušné ustanovenia 
rozhodnutia Komisie 1999/352/ES, ESUO, Euratom z 28. apríla 1999, 
ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) ( 2 ). 

2. Všeobecné pravidlá 

2.1. Na žiadosť niektorého z parlamentných orgánov alebo funkcionárov 
uvedených v bode 1.4 Komisia tomuto parlamentnému orgánu alebo funk
cionárovi čo najskôr postúpi všetky dôverné informácie potrebné na výkon 
výsad a právomocí Európskeho parlamentu. Obe inštitúcie pritom v súlade 
so svojimi právomocami a zodpovednosťami rešpektujú: 

— základné ľudské práva vrátane práva na spravodlivý proces a práva na 
ochranu súkromia, 

— ustanovenia upravujúce súdne a disciplinárne konania, 

— ochranu obchodného tajomstva a obchodných vzťahov, 

— ochranu záujmov Únie, najmä tých, ktoré sa týkajú verejnej bezpeč
nosti, obrany, medzinárodných vzťahov, menovej stability a finančných 
záujmov. 

V sporných prípadoch sa vec postúpi predsedom oboch inštitúcií, aby 
mohli nájsť riešenie. 

Dôverné informácie od štátu, inštitúcie alebo medzinárodnej organizácie sa 
poskytnú iba so súhlasom pôvodcu. 

2.2. EUCI sa poskytujú Európskemu parlamentu a tento s nimi zaobchádza 
a chráni ich v súlade so spoločnými minimálnymi normami bezpečnosti, 
ako ich uplatňujú ostatné inštitúcie Únie, najmä Komisia. 

▼B 

( 1 ) Ú. v. ES L 113, 19.5.1995, s. 1. 
( 2 ) Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 20.
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Komisia pri určovaní stupňa utajenia informácií, ktorých je pôvodcom, 
zabezpečí uplatnenie primeraných úrovní utajenia v súlade s medzinárod
nými normami a definíciami a so svojimi vnútornými pravidlami, pričom 
riadne zohľadní potrebu Európskeho parlamentu mať prístup k utajovaným 
dokumentom na účinné vykonávanie svojich právomocí a výsad. 

2.3. V prípade akýchkoľvek pochybností o dôvernej povahe informácií alebo 
o ich príslušnom stupni utajenia, alebo ak je potrebné prijať náležité 
opatrenia na ich poskytnutie v súlade s niektorou z možností uvedených 
v bode 3.2, obe inštitúcie sa navzájom bezodkladne poradia pred zaslaním 
dokumentu. V týchto konzultáciách je Európsky parlament zastúpený 
predsedom príslušného parlamentného orgánu, v prípade potreby sprevá
dzaným spravodajcom alebo funkcionárom, ktorí podali žiadosť. Komisia 
je zastúpená členom Komisie zodpovedným za príslušnú oblasť po 
konzultácii s členom Komisie zodpovedným za otázky bezpečnosti. 
V sporných prípadoch sa vec postúpi predsedom oboch inštitúcií, aby 
mohli nájsť riešenie. 

2.4. Ak nebola na záver postupu uvedeného v bode 2.3 dosiahnutá dohoda, 
predseda Európskeho parlamentu na základe odôvodnenej žiadosti parla
mentného orgánu alebo funkcionára, ktorý podal žiadosť, vyzve Komisiu, 
aby vo vhodnej a riadne stanovenej lehote poskytla predmetné dôverné 
informácie podľa jednej z možností uvedených v bode 3.2 tejto prílohy. 
Pred uplynutím tejto lehoty Komisia písomne informuje Európsky parla
ment o svojej konečnej pozícii, voči ktorej si Európsky parlament 
v prípade potreby vyhradzuje právo uplatniť svoje právo na nápravu. 

2.5. Prístup k EUCI sa udeľuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami osobnej 
bezpečnostnej previerky. 

2.5.1. Prístup k informáciám so stupňom utajenia „TRÈS SECRET UE/EU TOP 
SECRET“, „SECRET UE“ a „CONFIDENTIEL UE“ sa môže udeliť len 
úradníkom Európskeho parlamentu a tým zamestnancom Európskeho 
parlamentu pracujúcim pre politické skupiny, pre ktorých sú tieto infor
mácie nevyhnutne potrebné, v prípade ktorých parlamentný orgán alebo 
funkcionár vopred stanovil, že potrebujú tieto informácie, a ktorí majú 
primeranú bezpečnostnú previerku. 

2.5.2. V zmysle výsad a právomocí Európskeho parlamentu sa tým poslancom, 
ktorí nemajú osobnú bezpečnostnú previerku, umožní prístup k doku
mentom „CONFIDENTIEL UE“ v rámci praktických opatrení vymedze
ných vzájomnou dohodou vrátane podpisu čestného vyhlásenia, že obsah 
týchto dokumentov nevyzradia tretej osobe. 

Prístup k dokumentom „SECRET EU“ sa umožní poslancom, ktorí majú 
primeranú osobnú bezpečnostnú previerku. 

2.5.3. S podporou Komisie sa stanovia mechanizmy na zabezpečenie toho, aby 
Európsky parlament mohol v rámci postupu previerky čo najskôr získať 
potrebnú spoluprácu zo strany vnútroštátnych orgánov. 

Podrobnosti o kategórii alebo kategóriách osôb, ktoré majú mať prístup 
k dôverným informáciám, sa oznámia zároveň so žiadosťou. 

Pred umožnením prístupu k týmto informáciám musí byť každá osoba 
oboznámená s ich stupňom utajenia a poučená o príslušných bezpečnost
ných povinnostiach. 

▼B
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V súvislosti s revíziou tejto prílohy a budúcimi bezpečnostnými opatre
niami uvedenými v bodoch 4.1 a 4.2 sa prehodnotí vydanie bezpečnostnej 
previerky. 

3. Opatrenia na prístup k dôverným informáciám a zaobchádzanie 
s nimi 

3.1. Dôverné informácie poskytnuté v súlade s postupom uvedeným v bode 
2.3, a kde je to vhodné v bode 2.4, sa poskytujú na zodpovednosť pred
sedu alebo člena Komisie parlamentnému orgánu, alebo funkcionárovi, 
ktorý o ne požiadal, v súlade s nasledujúcimi podmienkami. 

Európsky parlament a Komisia zabezpečia registráciu a sledovateľnosť 
dôverných informácií. 

Konkrétnejšie, EUCI so stupňom utajenia „CONFIDENTIEL UE“ 
a „SECRET UE“ sa poskytnú z ústredného registra generálneho sekreta
riátu Komisie rovnocennej príslušnej službe Európskeho parlamentu, ktorá 
bude zodpovedná za ich sprístupnenie v rámci dohodnutých opatrení 
parlamentnému orgánu alebo funkcionárovi, ktorý predložil žiadosť. 

Poskytovanie EUCI so stupňom utajenia „TRES SECRET UE/EU TOP 
SECRET“ je podmienené ďalšími opatreniami dohodnutými medzi Komi
siou a parlamentným orgánom alebo funkcionárom, ktorý podal žiadosť, 
ktorých cieľom je zabezpečiť úroveň ochrany zodpovedajúcu tomuto 
stupňu utajenia. 

3.2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia bodov 2.2 a 2.4 a budúcich 
bezpečnostných opatrení uvedených v bode 4.1, sa prístup k informáciám 
a opatrenia na zachovanie ich utajenia stanovia spoločnou dohodou pred 
poskytnutím informácií. Táto dohoda medzi členom Komisie zodpo
vedným za danú oblasť politiky a parlamentným orgánom (zastúpeným 
jeho predsedom) alebo funkcionárom, ktorý podal žiadosť, musí stanoviť 
výber jednej z možností uvedených v bodoch 3.2.1 a 3.2.2, aby sa zabez
pečil primeraný stupeň utajenia. 

3.2.1. Vzhľadom na príjemcov dôverných informácií by sa mala stanoviť jedna 
z týchto možností: 

— informácie určené iba predsedovi Európskeho parlamentu, a to v mimo
riadne výnimočných prípadoch, 

— pre predsedníctvo a/alebo Konferenciu predsedov, 

— pre predsedu a spravodajcu príslušného parlamentného výboru, 

— pre všetkých členov (riadnych členov a náhradníkov) príslušného 
parlamentného výboru, 

— pre všetkých poslancov Európskeho parlamentu. 

Predmetné dôverné informácie sa nemôžu uverejniť ani postúpiť žiadnemu 
inému príjemcovi bez súhlasu Komisie. 

3.2.2. V súvislosti s opatreniami na zaobchádzanie s dôvernými informáciami by 
sa mali stanoviť tieto možnosti: 

a) preskúmanie dokumentov v zabezpečenej čitárni, ak majú informácie 
stupeň utajenia „CONFIDENTIEL UE“ alebo vyššie; 

▼B
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b) konanie schôdze za zatvorenými dverami za účasti len členov pred
sedníctva, členov Konferencie predsedov alebo riadnych členov 
a náhradníkov príslušného parlamentného výboru, ako aj úradníkov 
Európskeho parlamentu a tých zamestnancov Európskeho parlamentu 
pracujúcich pre politické skupiny, ktorých predseda vopred určil, že 
potrebujú tieto informácie a ktorých účasť je absolútne nevyhnutná, 
a za predpokladu, že majú požadovanú úroveň bezpečnostnej 
previerky, pričom sa zohľadnia tieto podmienky: 

— všetky dokumenty sa očíslujú, na začiatku schôdze sa rozdajú a na 
jej konci sa opäť zozbierajú. Z týchto dokumentov nie je možné 
robiť si poznámky ani fotokópie, 

— zápisnica zo schôdze neobsahuje zmienku o diskusii k bodu 
programu, pri ktorom sa použil postup týkajúci sa dôverných doku
mentov. 

Pred odoslaním dokumentov sa z nich odstránia všetky osobné údaje. 

Dôverné informácie poskytované ústne príjemcom v Európskom parla
mente musia podliehať rovnakej úrovni ochrany, ako je ochrana dohod
nutá pre dôverné informácie v písomnej forme. Jej súčasťou môže byť 
čestné vyhlásenie zo strany príjemcov týchto informácií, že ich obsah 
nesprostredkujú žiadnej tretej osobe. 

3.2.3. Ak sa písomná informácia skúma v zabezpečenej čitárni, Európsky parla
ment zabezpečí, aby sa zaviedli tieto opatrenia: 

— bezpečný systém uchovávania dôverných informácií, 

— zabezpečená čitáreň bez kopírovacích strojov, telefónov, faxového 
zariadenia, skenerov alebo iných technických zariadení na reprodukciu 
alebo prenos dokumentov atď., 

— bezpečnostné opatrenia upravujúce prístup do čitárne vrátane požia
davky podpísať sa do prístupového registra a urobiť čestné vyhlásenia 
o nešírení skúmaných dôverných informácií. 

3.2.4. Vyššie uvedené nebráni ostatným ekvivalentným opatreniam dohodnutým 
medzi inštitúciami. 

3.3. V prípade nedodržania týchto opatrení sa uplatňujú ustanovenia týkajúce 
sa sankcií pre poslancov uvedené v prílohe VIII rokovacieho poriadku 
Európskeho parlamentu a v prípade úradníkov a iných zamestnancov 
Európskeho parlamentu uplatniteľné ustanovenia článku 86 služobného 
poriadku ( 1 ) alebo článku 49 Podmienok zamestnávania ostatných zamest
nancov Európskych spoločenstiev. 

4. Záverečné ustanovenia 

4.1. Komisia a Európsky parlament prijmú všetky potrebné opatrenia na vyko
návanie ustanovení tejto prílohy. 

▼B 

( 1 ) Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa 
ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamest
nancov Európskych spoločenstiev a osobitné pravidlá, ktoré sa dočasne uplatňujú na 
úradníkov Komisie.
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Na tento účel príslušné útvary Komisie a Európskeho parlamentu úzko 
spolupracujú pri vykonávaní ustanovení tejto prílohy. Zahŕňa to overo
vanie vysledovateľnosti dôverných informácií a pravidelné spoločné moni
torovanie uplatňovaných bezpečnostných opatrení a noriem. 

Európsky parlament sa zaväzuje v prípade potreby upraviť vnútorné usta
novenia na vykonávanie bezpečnostných pravidiel týkajúcich sa dôver
ných informácií ustanovených v tejto prílohe. 

Európsky parlament sa zaväzuje čo najskôr prijať svoje budúce bezpeč
nostné opatrenia a overiť tieto opatrenia vzájomnou dohodou s Komisiou 
s cieľom vytvoriť rovnováhu bezpečnostných noriem. To bude mať vplyv 
na túto prílohu v súvislosti: 

— s technickými bezpečnostnými ustanoveniami a normami týkajúcimi sa 
zaobchádzania a uchovávania dôverných informácií vrátane bezpeč
nostných opatrení v oblasti fyzickej bezpečnosti, bezpečnosti perso
nálu, bezpečnosti dokumentov a IT, 

— s vytvorením osobitne zriadeného výboru dohľadu zloženého 
z poslancov s primeranou previerkou na zaobchádzanie s EUCI so 
stupňom utajenia „TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET“. 

4.2. Európsky parlament a Komisia zrevidujú túto prílohu a v prípade potreby 
ju upravia, najneskôr však v čase revízie uvedenej v bode 54 rámcovej 
dohody v súvislosti s vývojom týkajúcim sa: 

— budúcich bezpečnostných opatrení zahrnujúcich Európsky parlament 
a Komisiu, 

— ostatných dohôd alebo právnych aktov nevyhnutných na zasielanie 
informácií medzi inštitúciami. 

▼B
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PRÍLOHA III 

Dojednávanie a uzatváranie medzinárodných dohôd 

V tejto prílohe sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania informácií Európ
skemu parlamentu o dojednávaní a uzatváraní medzinárodných dohôd uvedených 
v bodoch 23, 24 a 25 rámcovej dohody. 

1. Komisia informuje Európsky parlament o svojom zámere navrhnúť začiatok 
rokovaní v rovnakom čase, keď o tom informuje Radu. 

2. V súlade s ustanoveniami bodu 24 rámcovej dohody, ak Komisia predkladá 
návrh smerníc pre rokovania v snahe, aby ich schválila Rada, predloží ich 
zároveň Európskemu parlamentu. 

3. Komisia vezme náležite do úvahy pripomienky Európskeho parlamentu počas 
celého procesu rokovaní. 

4. V súlade s ustanoveniami v bode 23 rámcovej dohody Komisia pravidelne 
a rýchlo informuje Európsky parlament o priebehu rokovaní až do podpísania 
dohody a vysvetlí, či a ako boli pripomienky Európskeho parlamentu zapra
cované do textov, ktoré sú predmetom rokovaní, a ak neboli, uvedie dôvody. 

5. V prípade medzinárodných dohôd, ktorých uzatvorenie si bude vyžadovať 
súhlas Európskeho parlamentu, Komisia poskytuje Európskemu parlamentu 
počas ich dojednávania všetky relevantné informácie, ktoré poskytuje aj 
Rade (alebo osobitnému výboru vymenovanému Radou). To zahŕňa pozme 
ňujúce a doplňujúce návrhy k prijatým smerniciam pre rokovania, návrhy 
textov, o ktorých sa rokuje, dohodnuté články, dohodnutý dátum podpisu 
dohody a text dohody, ktorá sa má podpísať. Komisia tiež postúpi Európ
skemu parlamentu, tak ako Rade (alebo osobitnému výboru vymenovanému 
Radou), akékoľvek relevantné dokumenty získané od tretích strán za 
podmienky súhlasu pôvodcu dokumentov. Komisia informuje príslušný parla
mentný výbor o vývoji rokovaní, a najmä vysvetľuje, ako sa názory Európ
skeho parlamentu vzali do úvahy. 

6. V prípade medzinárodných dohôd, ktorých uzatvorenie si nevyžaduje súhlas 
Európskeho parlamentu, Komisia zabezpečí, aby bol Európsky parlament 
okamžite a v plnom rozsahu informovaný poskytnutím informácií aspoň 
o návrhoch smerníc pre rokovania, prijatých smerniciach pre rokovania, nasle
dujúcom uskutočňovaní rokovaní a záveroch z rokovaní. 

7. V súlade s ustanoveniami v bode 24 rámcovej dohody Komisia včas poskytne 
Európskemu parlamentu kompletné informácie v prípade, ak sa podpisuje 
medzinárodná dohoda, a čo najskôr informuje Európsky parlament v prípade, 
ak má v úmysle navrhnúť Rade jej predbežné uplatnenie, ako aj jej dôvody, 
pokiaľ jej v tom nebránia dôvody naliehavosti. 

8. Komisia včas a naraz informuje Radu a Európsky parlament o svojom úmysle 
navrhnúť Rade pozastavenie medzinárodnej dohody a o jeho dôvodoch. 

9. V prípade medzinárodných dohôd, ktoré by podľa ZFEÚ spadali pod postup 
súhlasu, Komisia tiež v plnom rozsahu informuje Európsky parlament pred
tým, ako schváli zmeny dohody povolené Radou prostredníctvom výnimky, 
v súlade s článkom 218 ods. 7 ZFEÚ. 

▼B
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PRÍLOHA IV 

Časový harmonogram pracovného programu Komisie 

K pracovnému programu Komisie je priložený zoznam legislatívnych a nelegi
slatívnych návrhov na nasledujúce roky. Pracovný program Komisie pokrýva 
príslušný nasledujúci rok a poskytuje podrobný náčrt priorít Komisie na nasle
dujúce roky. Pracovný program Komisie preto môže byť základom štruktúrova
ného dialógu s Európskym parlamentom s cieľom hľadať spoločné porozumenie. 

Pracovný program Komisie tiež zahŕňa plánované iniciatívy týkajúce sa tzv. soft 
law, späťvzatí a zjednodušení. 

1. V prvom semestri daného roka sa členovia Komisie zaväzujú k trvalému 
pravidelnému dialógu s príslušnými parlamentnými výbormi o vykonávaní 
pracovného programu Komisie na daný rok a o príprave budúceho pracov
ného programu Komisie. Na základe tohto dialógu každý parlamentný výbor 
podáva správu o výsledku tohto dialógu Konferencii predsedov výborov. 

2. Konferencia predsedov výborov zároveň uskutočňuje pravidelnú výmenu 
názorov s podpredsedom Komisie zodpovedným za medziinštitucionálne 
vzťahy s cieľom zhodnotiť stav realizácie súčasného pracovného programu 
Komisie, prediskutovať prípravy budúceho pracovného programu Komisie 
a inventarizovať výsledky prebiehajúceho dvojstranného dialógu medzi 
príslušnými parlamentnými výbormi a príslušnými členmi Komisie. 

3. V júni Konferencia predsedov výborov predkladá súhrnnú správu Konfe
rencii predsedov, ktorá by mala zahŕňať výsledky skríningu vykonávania 
pracovného programu Komisie, ako aj priority Európskeho parlamentu pre 
nadchádzajúci pracovný program Komisie, o ktorých Európsky parlament 
informuje Komisiu. 

4. Na základe tejto súhrnnej správy Európsky parlament na júlovej plenárnej 
schôdzi prijíma uznesenie, v ktorom načrtne svoju pozíciu, najmä vrátane 
žiadostí založených na legislatívnych iniciatívnych správach. 

5. Každý rok sa na prvej septembrovej plenárnej schôdzi uskutoční diskusia 
o stave Únie, v rámci ktorej predseda Komisie prednesie prejav, ktorým 
zhodnotí súčasný rok a prednesie očakávania priorít na nasledujúce roky. 
Na tento účel dá predseda Komisie Európskemu parlamentu zároveň písomne 
na vedomie hlavné prvky prípravy pracovného programu Komisie na nasle
dujúci rok. 

6. Od začiatku septembra sa príslušné parlamentné výbory a príslušní členovia 
Komisie môžu stretnúť na podrobnejšiu výmenu názorov o budúcich priori
tách v každej z oblastí politík. Tieto stretnutia doplní stretnutie medzi Konfe
renciou predsedov výborov a kolégiom členov Komisie a v prípade potreby 
stretnutie medzi Konferenciou predsedov a predsedom Komisie. 

7. V októbri Komisia prijíma svoj pracovný program na nasledujúci rok. 
Následne predseda Komisie predkladá tento pracovný program na príslušnej 
úrovni v Európskom parlamente. 

8. Európsky parlament môže viesť diskusiu a prijať uznesenie na decembrovej 
schôdzi. 

▼B
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9. Tento časový harmonogram sa uplatňuje na každý pravidelný cyklus tvorby 
programov okrem rokov, kedy sa voľby do Európskeho parlamentu zhodujú 
s koncom funkčného obdobia Komisie. 

10. Tento časový harmonogram sa nedotýka žiadnej budúcej dohody o medziin 
štitucionálnom plánovaní. 

▼B
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II

(Nelegislatívne akty)

MEDZIINŠTITUCIONÁLNE DOHODY

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA DOHODA MEDZI EURÓPSKYM PARLAMENTOM, RADOU
EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKOU KOMISIOU O LEPŠEJ TVORBE PRÁVA

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA DOHODA

z 13. apríla 2016

o lepšej tvorbe práva

EURÓPSKY PARLAMENT, RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKA KOMISIA,

so zrete om na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej lánok 295,

ke že:

(1) Európsky parlament, Rada a Komisia ( alej len „uvedené tri inštitúcie“) sa zaviazali na lojálnu a transparentnú
spoluprácu po as celého legislatívneho cyklu. V tejto súvislosti pripomínajú rovnos  oboch spoluzákonodarcov,
ako je zakotvená v zmluvách.

(2) Uvedené tri inštitúcie uznávajú svoju spolo nú zodpovednos  za vypracúvanie právnych predpisov Únie vysokej
kvality a zabezpe enie, aby sa takéto právne predpisy zameriavali na oblasti, v ktorých majú najvä šiu pridanú
hodnotu pre európskych ob anov, boli o najefektívnejšie a najú innejšie pri plnení spolo ných cie ov politík
Únie, boli o najjednoduchšie a najjasnejšie, zabra ovali nadmernej regulácii a administratívnemu za aženiu
ob anov, orgánov verejnej správy a podnikov, najmä malých a stredných podnikov ( alej len „MSP“), a aby
boli navrhované s cie om u ah i  ich transpozíciu a uplat ovanie v praxi a posilni  konkurencieschopnos
a udržate nos  hospodárstva Únie.

(3) Uvedené tri inštitúcie pripomínajú povinnos  Únie prijíma  právne predpisy len v tých prípadoch a v takom
rozsahu, pokia  je to potrebné, v súlade s lánkom 5 Zmluvy o Európskej únii o zásadách subsidiarity
a proporcionality.

(4) Uvedené tri inštitúcie opätovne zdôraz ujú úlohu a zodpovednos  národných parlamentov, ktorá je stanovená
v zmluvách, v Protokole . 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je prílohou k Zmluve
o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho hospodárskeho spolo

enstva pre atómovú energiu a v Protokole . 2 o uplat ovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý je
prílohou k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie.

(5) Uvedené tri inštitúcie sa zhodli na tom, že pri stanovovaní legislatívneho programu by sa mala v plnej miere
zoh adni  analýza potenciálnej „európskej pridanej hodnoty“ akéhoko vek navrhovaného opatrenia Únie, ako aj
posúdenie „nákladov spojených s neeurópskym riešením“ v prípade neexistencie opatrení na úrovni Únie.

(6) Uvedené tri inštitúcie zastávajú stanovisko, že konzultácie s verejnos ou a zainteresovanými stranami, ex post
hodnotenia existujúcich právnych predpisov a posúdenia vplyvu nových iniciatív napomôžu cie  lepšej tvorby
práva.

(7) S cie om u ah i  rokovania v rámci riadneho legislatívneho postupu a zlepši  uplat ovanie lánkov 290 a 291
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, táto dohoda stanovuje zásady, v súlade s ktorými bude Komisia získava
všetky potrebné odborné poznatky pred prijímaním delegovaných aktov.
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(8) Uvedené tri inštitúcie potvrdzujú, že ciele zjednoduši  právne predpisy Únie a zníži  regula né za aženie by sa mali
sledova  bez toho, aby bolo dotknuté plnenie cie ov politík Únie stanovených v zmluvách alebo zabezpe enie
integrity vnútorného trhu.

(9) Táto dohoda dop a alej uvedené dohody a vyhlásenia o lepšej tvorbe práva, ktoré sú uvedené tri inštitúcie
na alej plne odhodlané dodržiava :

— Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu
právnych textov (1),

— Medziinštitucionálnu dohodu z 22. decembra 1998 o spolo ných pravidlách pre kvalitu tvorby legislatívy
Spolo enstva (2),

— Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania
právnych aktov (3),

— Spolo né vyhlásenie z 13. júna 2007 o praktických opatreniach pre spolurozhodovací postup (4),

— Spolo né politické vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie z 27. októbra 2011 k vysvet ujúcim
dokumentom (5),

SA DOHODLI TAKTO:

I. SPOLO NÉ ZÁVÄZKY A CIELE

1. Uvedené tri inštitúcie sa týmto zaväzujú sledova  cie  lepšej tvorby práva prostredníctvom súboru iniciatív
a postupov uvedených v tejto dohode.

2. Pri výkone svojich právomocí a v súlade s postupmi ustanovenými v zmluvách a pripomínajúc význam, ktorý
pripisujú metóde Spolo enstva, sa uvedené tri inštitúcie dohodli na dodržiavaní všeobecných zásad práva Únie, ako
napríklad demokratickej legitimity, subsidiarity, proporcionality a právnej istoty. alej sa dohodli na podpore jednodu
chosti, jasnosti a koherencie pri vypracúvaní právnych predpisov Únie a na podpore maximálnej transparentnosti
legislatívneho procesu.

3. Uvedené tri inštitúcie sa zhodli na tom, že právne predpisy Únie by mali by  zrozumite né a jasné, umož ova
ob anom, orgánom verejnej správy a podnikom ahko pochopi  ich práva a povinnosti, obsahova  vhodné požiadavky
na podávanie správ, monitorovanie a hodnotenie, zabra ova  nadmernej regulácii a administratívnemu za aženiu a by
v praxi vykonate né.

II. PROGRAMOVANIE

4. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli na tom, že budú posil ova  ro né a viacro né programovanie Únie v súlade
s lánkom 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, kde sa stanovuje, že Komisia predkladá iniciatívy na ro né a viacro né
programovanie.

Viacro né programovanie

5. Po vymenovaní novej Komisie si uvedené tri inštitúcie v záujme u ah enia dlhodobého plánovania vymenia názory
na svoje hlavné politické ciele a priority uvedených troch inštitúcií na nové funk né obdobie a pod a možnosti aj na
orienta ný harmonogram.

Uvedené tri inštitúcie na podnet Komisie a pod a potreby vypracujú spolo né závery, ktoré podpíšu predsedovia
uvedených troch inštitúcií.

Uvedené tri inštitúcie na podnet Komisie vykonajú preskúmanie týchto spolo ných záverov v polovici obdobia a pod a
potreby ich upravia.
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Ro né programovanie – pracovný program Komisie a medziinštitucionálne programovanie

6. Komisia uskuto ní pred prijatím svojho ro ného pracovného programu ( alej len „pracovný program Komisie“)
a po jeho prijatí samostatný dialóg s Európskym parlamentom a Radou. Uvedený dialóg bude zah a :

a) v asnú dvojstrannú výmenu názorov o iniciatívach na nadchádzajúci rok, ktorá sa uskuto ní pred predložením
písomného príspevku predsedu Komisie a jej prvého podpredsedu, v ktorom sa dostato ne podrobne uvedú záleži
tosti ve kého politického významu na nadchádzajúci rok a ktorý bude obsahova  informácie s oh adom na
zamýš ané spä vzatia návrhov Komisie ( alej len „vyhlásenie o zámere“);

b) po diskusii o stave Únie a pred prijatím pracovného programu Komisie uskuto nia Európsky parlament a Rada
výmenu názorov s Komisiou na základe vyhlásenia o zámere;

c) výmenu názorov na prijatý pracovný program Komisie sa uskuto ní medzi uvedenými troma inštitúciami pod a
bodu 7.

Komisia náležite zoh adní názory, ktoré Európsky parlament a Rada vyjadria v jednotlivých štádiách dialógu, vrátane ich
žiadostí o iniciatívy.

7. Po prijatí pracovného programu Komisie a na jeho základe si uvedené tri inštitúcie vymenia názory na iniciatívy na
nadchádzajúci rok a dohodnú sa na spolo nom vyhlásení o ro nom medziinštitucionálnom programovaní ( alej len
„spolo né vyhlásenie“), ktoré podpíšu predsedovia uvedených troch inštitúcií. V spolo nom vyhlásení sa stanovia všeo
becné ciele a priority na nadchádzajúci rok a ur ia záležitosti ve kého politického významu, ktoré by mali ma
v legislatívnom postupe prioritu, bez toho, aby boli dotknuté právomoci priznané zmluvami spoluzákonodarcom.

Uvedené tri inštitúcie budú pravidelne po as celého roka monitorova  vykonávanie spolo ného vyhlásenia. Na tento ú el
sa uvedené tri inštitúcie na jar dotknutého roka zú astnia na diskusiách o vykonávaní spolo ného vyhlásenia v Európ
skom parlamente a/alebo Rade.

8. Pracovný program Komisie bude obsahova  hlavné legislatívne a nelegislatívne návrhy na nadchádzajúci rok vrátane
zrušovacích aktov, prepracovaných znení, zjednodušení a spä vzatí. Pre každý prvok sa v pracovnom programe Komisie
uvedie – ak je k dispozícii – zamýš aný právny základ, druh právneho aktu, orienta ný harmonogram prijatia Komisiou
a akéko vek alšie relevantné procedurálne informácie vrátane informácií týkajúcich sa posúdenia vplyvu a hodnotenia
práce.

9. V súlade so zásadou lojálnej spolupráce a inštitucionálnej rovnováhy Komisia v prípade, že má v úmysle vzia
legislatívny návrh spä , bez oh adu na to, i bude po om nasledova  revidovaný návrh, uvedie dôvody takéhoto
spä vzatia a pod a potreby informácie o zamýš aných nasledujúcich krokoch spolu s presným harmonogramom
a na základe toho uskuto ní riadne medziinštitucionálne konzultácie. Komisia náležite zoh adní stanoviská spoluzáko
nodarcov a odpovie na ne.

10. Komisia bude urýchlene a podrobne reagova  na žiadosti Európskeho parlamentu alebo Rady o predloženie
návrhov aktov Únie pod a lánku 225 alebo lánku 241 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Komisia na tieto žiadosti odpovie do troch mesiacov, pri om v osobitnom oznámení uvedie, aké nadväzné kroky má
v úmysle uskuto ni . Ak sa Komisia ako odpove  na takúto žiados  rozhodne, že návrh nepredloží, informuje dotknutú
inštitúciu o podrobných dôvodoch a pod a potreby poskytne analýzu prípadných alternatív a odpovie na akéko vek
otázky, ktoré mali spoluzákonodarcovia v súvislosti s analýzou týkajúcou sa „pridanej hodnoty pre Európu“ a týkajúcou
sa „nákladov spojených s neeurópskym riešením“.

Komisia na požiadanie prezentuje svoju odpove  v Európskom parlamente a Rade.
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11. Komisia bude po as celého roka poskytova  pravidelnú aktualizáciu informácií o svojom plánovaní a odôvodní
akéko vek oneskorenia pri predkladaní návrhov uvedených v jej pracovnom programe. Komisia pravidelne predkladá
Európskemu parlamentu a Rade správy o vykonávaní svojho pracovného programu Komisie za daný rok.

III. NÁSTROJE LEPŠEJ TVORBY PRÁVA

Posúdenie vplyvu

12. Uvedené tri inštitúcie zastávajú zhodný názor, že posúdenia vplyvu pozitívne prispievajú k zlepšeniu kvality
právnych predpisov Únie.

Posúdenia vplyvu sú nástrojom, ktorý má uvedeným trom inštitúciám pomáha  dospie  k podloženým rozhodnutiam,
a nenahrádzajú politické rozhodnutia prijaté v rámci demokratického rozhodovacieho procesu. Posúdenia vplyvu nesmú
vies  k zbyto ným odkladom v procese tvorby práva ani ovplyv ova  kapacitu spoluzákonodarcov navrhova  zmeny.

Posúdenia vplyvu by sa mali týka  existencie problému, jeho rozsahu a dôsledkov, ako aj otázky, i je alebo nie je
potrebné prija  opatrenie na úrovni Únie. Mali by sa v nich na rtnú  alternatívne riešenia a pod a možnosti potenciálne
krátkodobé a dlhodobé náklady a prínosy, integrovaným a vyváženým spôsobom posúdi  hospodársky, environmen
tálny a sociálny vplyv za použitia kvalitatívnych aj kvantitatívnych analýz. Zásady subsidiarity a proporcionality by sa
mali v plnom rozsahu dodržiava  tak, ako aj základné práva. Posúdenia vplyvu by sa tiež mali vždy, ke  je to možné,
zaobera  „nákladmi spojenými s neeurópskym riešením“ a vplyvom na konkurencieschopnos  a administratívne za a
ženie vyplývajúcim z jednotlivých možností s osobitným zrete om na MSP (zásada „najskôr myslie  na malých“),
digitálnymi aspektami a územným vplyvom. Posúdenia vplyvu by mali by  založené na presných, objektívnych a úplných
informáciách a mali by by  primerané z h adiska ich rozsahu a zamerania.

13. Komisia bude vykonáva  posúdenia vplyvu svojich legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív, delegovaných aktov
a vykonávacích opatrení, v prípade ktorých sa o akáva významný hospodársky, environmentálny alebo sociálny vplyv.
Posúdenia vplyvu sa budú spravidla pripája  k iniciatívam zahrnutým do pracovného programu Komisie alebo do
spolo ného vyhlásenia.

Komisia v rámci svojho postupu posúdenia vplyvu uskuto uje o najrozsiahlejšie konzultácie. Objektívnu kontrolu
kvality posúdení vplyvu Komisie bude vykonáva  jej výbor pre kontrolu regulácie. Kone né výsledky týchto posúdení
budú k dispozícii Európskemu parlamentu, Rade a národným parlamentom, pri om sa v ase prijatia iniciatívy Komisie
sprístupnia verejnosti spolu s stanoviskom(-ami) výboru pre kontrolu regulácie.

14. Európsky parlament a Rada pri rozhodovaní o legislatívnych návrhoch Komisie v plnej miere zoh adnia posú
denia vplyvu vypracované Komisiou. Na tento ú el sa posúdenia vplyvu predkladajú tak, aby Európskemu parlamentu
a Rade u ah ili posúdenie rozhodnutí Komisie.

15. Ak to Európsky parlament a Rada budú považova  za vhodné a potrebné na ú ely legislatívneho procesu,
vykonajú posúdenia vplyvu v súvislosti so svojimi zásadnými pozme ujúcimi návrhmi k návrhu Komisie. Európsky
parlament a Rada budú za východiskový bod pre svoju alšiu prácu spravidla považova  posúdenie vplyvu vypracované
Komisiou. Vymedzenie pojmu „zásadný“ pozme ujúci návrh je na jednotlivých inštitúciách.

16. Komisia môže z vlastného podnetu alebo na výzvu Európskeho parlamentu alebo Rady doplni  svoje posúdenie
vplyvu alebo vykona  analýzy, ktoré považuje za potrebné. Komisia pritom zoh adní všetky dostupné informácie,
dosiahnuté štádium legislatívneho procesu a potrebu predís  zbyto ným prie ahom v uvedenom procese. Spoluzáko
nodarcovia v plnej miere zoh adnia všetky alšie skuto nosti, ktoré v tejto súvislosti uvedie Komisia.

17. Každá z uvedených troch inštitúcií zodpovedá za to, ako zorganizuje svoju prácu na posúdení vplyvu vrátane
vnútorných organiza ných zdrojov a kontroly kvality. Pravidelne navzájom spolupracujú výmenou informácií o najlep
ších postupoch a metódach týkajúcich sa posúdení vplyvu, ím sa každej z inštitúcií umožní zlepši  svoje metódy
a postupy, ako aj súdržnos  prác na posudzovaní vplyvu ako celku.

18. Pôvodné posúdenie vplyvu vypracované Komisiou a akáko vek alšia práca inštitúcií na posúdení vplyvu po as
legislatívneho procesu sa do konca legislatívneho procesu zverejní a ako celok sa môže použi  ako základ na hodnotenie.
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Konzultácia s verejnos ou a zainteresovanými stranami a spätná väzba od nich

19. Konzultácia s verejnos ou a zainteresovanými stranami je nevyhnutná na podložené rozhodovanie a zvýšenie
kvality tvorby práva. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné dojednania vz ahujúce sa na návrhy Komisie pod a lánku 155
ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Komisia pred prijatím návrhu uskuto ní otvorené a transparentné verejné
konzultácie, pri om zabezpe í, aby podmienky a lehoty týchto verejných konzultácií umož ovali o najširšiu ú as .
Komisia najmä podporuje priamu ú as  MSP a iných kone ných používate ov na týchto konzultáciách. To bude zah a
aj verejné internetové konzultácie. Výsledky konzultácií s verejnos ou a zainteresovanými stranami sa bezodkladne
oznámia obom spoluzákonodarcom a zverejnia sa.

Ex post hodnotenie platných právnych predpisov

20. Uvedené tri inštitúcie potvrdzujú význam o najvä šieho možného súladu a súdržnosti pri organizácii ich práce
hodnotenia ú innosti právnych predpisov Únie, ako aj v rámci súvisiacich konzultácií s verejnos ou a zainteresovanými
stranami.

21. Komisia informuje Európsky parlament a Radu o svojom viacro nom pláne hodnotení existujúcich právnych
predpisov a pod a možnosti zahrnie do uvedeného plánu ich žiadosti o podrobné hodnotenie konkrétnych oblastí
politiky alebo právnych aktov.

V rámci plánovania inností v oblasti hodnotenia bude Komisia rešpektova  lehoty, ktoré sú stanovené v právnych
predpisoch Únie na predkladanie správ, ako aj na ú ely preskúmania.

22. V rámci legislatívneho cyklu by mali hodnotenia existujúcich právnych predpisov a politík založené na efektív
nosti, ú innosti, relevantnosti, súdržnosti a pridanej hodnote poskytova  základ pre hodnotenia možností alších
opatrení. Na podporu týchto procesov sa uvedené tri inštitúcie dohodli na tom, že pod a potreby do svojich legislatívnych
návrhov zaradia požiadavky podávania správ, monitorovania a hodnotenia a zárove  budú predchádza  nadmernej
regulácii a administratívnemu za aženiu, najmä vo vz ahu k lenským štátom. Vo vhodných prípadoch do takýchto
požiadaviek zaradia aj merate né ukazovatele, na základe ktorých sa budú zhromaž ova  dôkazy o ú inkoch právnych
predpisov v praxi.

23. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že budú systematicky zvažova  použitie doložiek o preskúmaní v právnych
predpisoch a zoh adnia as potrebný na vykonanie a na zhromaždenie dôkazov o výsledkoch a vplyve.

Uvedené tri inštitúcie zvážia, i obmedzi  uplat ovanie niektorých právnych predpisov na ur ité asové obdobie („doložka
o ukon ení platnosti“).

24. Uvedené tri inštitúcie sa navzájom v as informujú pred prijatím alebo preskúmaním svojich usmernení týkajúcich
sa ich nástrojov lepšej tvorby práva (konzultácie s verejnos ou a zainteresovanými stranami, posúdenia vplyvu a ex post
hodnotenia).

IV. LEGISLATÍVNE NÁSTROJE

25. Komisia v dôvodovej správe ku každému návrhu poskytne Európskemu parlamentu a Rade vysvetlenie a odôvod
nenie svojej vo by právneho základu a druhu právneho aktu. Komisia by mala náležite zoh adni  rozdielnu povahu
a ú inky medzi nariadeniami a smernicami.

Komisia takisto v dôvodových správach vysvetlí, pre o sú navrhované opatrenia opodstatnené vzh adom na zásady
subsidiarity a proporcionality a ako sú zlu ite né so základnými právami. Komisia naviac poskytne preh ad o rozsahu
a výsledkoch konzultácií s verejnos ou a so zainteresovanými stranami, posúdenie vplyvu a ex post hodnotení platných
právnych predpisov, ktoré uskuto nila.

Ak sa plánuje zmena právneho základu, ktorej dôsledkom je zmena riadneho legislatívneho postupu na mimoriadny
legislatívny postup alebo nelegislatívny postup, medzi uvedenými tromi inštitúciami sa o tom uskuto ní výmena názo
rov.

Uvedené tri inštitúcie sa zhodli, že vo ba právneho základu je právnym rozhodnutím, ktoré sa musí zaklada  na
objektívnych dôvodoch, ktoré podliehajú súdnemu preskúmaniu.

Komisia bude na alej v plnej miere vykonáva  svoju inštitucionálnu úlohu, aby zabezpe ila dodržiavanie zmlúv a judi
katúry Súdneho dvora Európskej únie.
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V. DELEGOVANÉ A VYKONÁVACIE AKTY

26. Uvedené tri inštitúcie zdôraz ujú významnú úlohu, ktorú majú delegované a vykonávacie akty v práve Únie. Ke
sa používajú efektívne, transparentne a v opodstatnených prípadoch, sú tieto akty neoddelite ným nástrojom lepšej
tvorby práva, pri om prispievajú k jednoduchosti a aktuálnosti právnej úpravy, ako aj k jej efektívnemu a urýchlenému
vykonávaniu. Rozhodnutie o tom, i a v akom rozsahu použi  delegované alebo vykonávacie akty, patrí v rozsahu
stanovenom zmluvami do právomoci zákonodarcu.

27. Uvedené tri inštitúcie uznávajú potrebu zosúladi  existujúce právne predpisy s právnym rámcom zavedeným
Lisabonskou zmluvou a predovšetkým potrebu vysokej priority promptného zosúladenia všetkých základných aktov,
ktoré ešte odkazujú na regula ný postup s kontrolou. Komisia navrhne uvedené zosúladenie všetkých základných aktov
do konca roku 2016.

28. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli na „Spolo nej dohode o delegovaných aktoch“ a na súvisiacich štandardných
formuláciách ( alej len „spolo ná dohoda“), ktoré sú jej prílohou. V súlade so spolo nou dohodou a s cie om zvýši
transparentnos  a zlepši  konzultácie sa Komisia zaväzuje, že pred prijatím delegovaných aktov získa všetky potrebné
odborné poznatky, a to aj prostredníctvom konzultácií s odborníkmi z lenských štátov a prostredníctvom verejných
konzultácií.

Okrem toho vždy, ke  bude potrebné v rámci v asnej prípravy návrhov vykonávacích aktov získa  širšie odborné
poznatky, Komisia využije expertné skupiny, konzultácie zamerané na konkrétne zainteresované strany a prípadne
uskuto ní konzultácie s verejnos ou.

S cie om zabezpe i  rovnaký prístup ku všetkým informáciám sa Európskemu parlamentu a Rade zasielajú všetky
dokumenty v rovnakom ase ako odborníkom z lenských štátov. Odborníci z Európskeho parlamentu a Rady
majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, na ktoré sú pozvaní odborníci z lenských štátov
a ktoré sa týkajú prípravy delegovaných aktov.

Komisia môže by  pozývaná na zasadnutia v Európskom parlamente alebo Rade na ú ely alšej výmeny názorov
o príprave delegovaných aktov.

Uvedené tri inštitúcie za nú rokova  bez zbyto ného odkladu po nadobudnutí ú innosti tejto dohody s cie om doplni
spolo nú dohodu stanovením nezáväzných kritérií na uplat ovanie lánkov 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie.

29. Uvedené tri inštitúcie sa zaväzujú v úzkej spolupráci zriadi  najneskôr do konca roka 2017 spolo ný funk ný
register delegovaných aktov, ktorý bude poskytova  štruktúrovanou a používate sky ústretovou formou informácie
v záujme zvýšenia transparentnosti, u ah enia plánovania a umožnenia sledova  všetky jednotlivé štádiá životného
cyklu delegovaného aktu.

30. Pokia  ide o vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie, uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že nebudú do
právnych predpisov Únie dop a  procesné požiadavky, ktorými by sa zmenili mechanizmy kontroly stanovené v naria
dení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) . 182/2011 (1). Od výborov, ktoré vykonávajú svoje úlohy pod a postupu
stanoveného v uvedenom nariadení, by sa nemalo požadova , aby v rámci tejto funkcie vykonávali iné funkcie.

31. Za podmienky, že Komisia poskytne objektívne odôvodnenie založené na významnom prepojení medzi dvomi
alebo viacerými splnomocneniami uvedenými v jednom legislatívnom akte, a pokia  v danom legislatívnom akte nie je
stanovené inak, tieto splnomocnenia sa môžu zlú i . Konzultácie pri príprave delegovaných aktov slúžia aj na to, aby sa
ur ilo, ktoré splnomocnenia sú významne prepojené. V takýchto prípadoch sa v námietke Európskeho parlamentu alebo
Rady jasne uvedie, ktorého splnomocnenia sa konkrétne týka.

VI. TRANSPARENTNOS  A KOORDINÁCIA LEGISLATÍVNEHO PROCESU

32. Uvedené tri inštitúcie uznávajú, že riadny legislatívny postup sa vyvinul na základe pravidelných kontaktov vo
všetkých fázach postupu. Sú aj na alej odhodlané zlepšova innos  vykonanú v rámci riadneho legislatívneho postupu
v súlade so zásadami lojálnej spolupráce, transparentnosti, zodpovednosti a efektívnosti.
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Uvedené tri inštitúcie sa zhodli najmä na tom, že Európsky parlament a Rada ako spoluzákonodarcovia majú pri
vykonávaní svojich právomocí rovnocenné postavenie. Komisia vykonáva svoju úlohu sprostredkovate a tak, že
k obom zložkám legislatívneho orgánu pristupuje rovnako, pri om v plnom rozsahu rešpektuje úlohy pridelené
uvedeným trom inštitúciám zmluvami.

33. Uvedené tri inštitúcie sa prostredníctvom vhodných postupov, vrátane dialógu medzi nimi, budú po as legislatív
neho procesu pravidelne navzájom informova  o svojej práci, o rokovaniach, ktoré medzi nimi prebiehajú, a o
akejko vek prípadnej spätnej väzby od zainteresovaných strán.

34. Európsky parlament a Rada sa ako spoluzákonodarcovia zhodli na význame udržiavania úzkych kontaktov už
pred medziinštitucionálnymi rokovaniami, aby dosiahli lepšie vzájomné porozumenie svojich jednotlivých stanovísk. Na
tento ú el budú v rámci legislatívneho procesu u ah ova  vzájomnú výmenu názorov a informácií, a to aj vyzývaním
zástupcov ostatných inštitúcií k pravidelným neformálnym výmenám názorov.

35. Európsky parlament a Rada v záujme efektívnosti zabezpe ia lepšiu synchronizáciu svojho prístupu k legisla
tívnym návrhom. Európsky parlament a Rada najmä porovnajú indikatívne harmonogramy pre jednotlivé štádiá vedúce
ku kone nému prijatiu každého legislatívneho návrhu.

36. Tam, kde je to vhodné, sa uvedené tri inštitúcie môžu dohodnú  na koordinácii úsilia na urýchlenie legislatívneho
procesu a zárove  zabezpe ia, aby boli rešpektované výhradné práva spoluzákonodarcov a aby sa zachovala kvalita
právnych predpisov.

37. Uvedené tri inštitúcie sa zhodli na tom, že poskytovanie informácií národným parlamentom musí umožni
národným parlamentom plne vykonáva  ich výhradné práva vyplývajúce zo zmlúv.

38. Uvedené tri inštitúcie zabezpe ia transparentnos  legislatívnych postupov, a to na základe príslušných právnych
predpisov a judikatúry, vrátane primeraného prístupu k trojstranným rokovaniam.

Uvedené tri inštitúcie budú zlepšova  komunikáciu s verejnos ou po as celého legislatívneho cyklu, a najmä spolo ne
oznamova  úspešný výsledok legislatívneho procesu v rámci riadneho legislatívneho postupu po dosiahnutí dohody,
konkrétne prostredníctvom spolo ných tla ových konferencií alebo akýchko vek iných prostriedkov, ktoré považujú za
vhodné.

39. S cie om u ah i  sledovate nos  jednotlivých krokov v legislatívnom procese sa uvedené tri inštitúcie zaväzujú
ur i  do 31. decembra 2016 možnosti alšieho rozvoja platforiem a nástrojov na tento ú el s cie om vytvori  na to
ur enú spolo nú databázu o stave legislatívnych spisov.

40. Uvedené tri inštitúcie uznávajú, že je dôležité zabezpe i , aby každá inštitúcia mohla uplat ova  svoje práva
a plni  svoje povinnosti zakotvené v zmluvách, ako ich vykladá Súdny dvor Európskej únie, pokia  ide o rokovania
o medzinárodných dohodách a ich uzatváranie.

Uvedené tri inštitúcie sa zaviazali stretnú  sa do šiestich mesiacov po nadobudnutí ú innosti tejto dohody s cie om
rokova  o vylepšení praktických opatrení na spoluprácu a výmenu informácií v rámci zmlúv tak, ako ich vykladá Súdny
dvor Európskej únie.

VII. VYKONÁVANIE A UPLAT OVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV ÚNIE

41. Uvedené tri inštitúcie sa zhodli na dôležitosti štruktúrovanejšej vzájomnej spolupráce pri posudzovaní uplat o
vania a ú innosti práva Únie s cie om jeho zlepšenia prostredníctvom budúcich právnych predpisov.

42. Uvedené tri inštitúcie zdôraz ujú potrebu rýchleho a správneho uplat ovania právnych predpisov Únie v len
ských štátoch. Lehota na transpozíciu smerníc bude o najkratšia a vo všeobecnosti nepresiahne dva roky.

43. Uvedené tri inštitúcie vyzývajú lenské štáty, aby pri prijímaní opatrení na transpozíciu alebo vykonávanie
právnych predpisov Únie alebo na zabezpe enie plnenia rozpo tu Únie o týchto opatreniach jasne informovali verejnos .
Ak sa lenské štáty v súvislosti s transpozíciou smerníc do vnútroštátneho práva rozhodnú doplni  prvky, ktoré nijako
nesúvisia s uvedenými právnymi predpismi Únie, takéto doplnenia by mali by  identifikovate né bu  prostredníctvom
transponujúceho aktu alebo aktov, alebo prostredníctvom súvisiacich dokumentov.
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44. Uvedené tri inštitúcie vyzývajú lenské štáty, aby Komisii poskytli sú innos  pri získavaní informácií a údajov
potrebných na monitorovanie a hodnotenie vykonávania práva Únie. Uvedené tri inštitúcie pripomínajú a zdôraz ujú
význam spolo ného politického vyhlásenia lenských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 k vysvet ujúcim doku
mentom (1) a spolo ného politického vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie z 27. októbra 2011
k vysvet ujúcim dokumentom, týkajúcich sa vysvet ujúcich dokumentov, ktoré sprevádzajú oznámenie transpozi ných
opatrení.

45. Komisia bude na alej každoro ne podáva  správu Európskemu parlamentu a Rade o uplat ovaní právnych
predpisov Únie. Ak je to relevantné, správa Komisie zah a odkaz na informácie uvedené v bode 43. Komisia môže
poskytnú alšie informácie o stave vykonávania daného právneho aktu.

VIII. ZJEDNODUŠENIE

46. Uvedené tri inštitúcie potvrdzujú svoj záväzok používa astejšie legislatívnu techniku prepracovania na úpravu
existujúcich právnych predpisov a v plnej miere dodržiava  medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001
o štruktúrovanejšom používaní techniky prepracovania v prípade právnych aktov. Ak prepracovanie nie je vhodné,
Komisia o najskôr po prijatí pozme ujúceho aktu predloží návrh v súlade s medziinštitucionálnou dohodou
z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu legislatívnych textov. Ak Komisia takýto
návrh nepredloží, zdôvodní to.

47. Uvedené tri inštitúcie sa zaväzujú podporova  najú innejšie regula né nástroje, ako napríklad harmonizáciu
a vzájomné uznávanie, s cie om zabráni  nadmernej regulácii a administratívnemu za aženiu a plni  ciele zmlúv.

48. Uvedené tri inštitúcie sa dohodli, že budú spolupracova  s cie om aktualizova  a zjednoduši  právne predpisy
a zabráni  nadmernej regulácii a administratívnemu za aženiu ob anov, orgánov verejnej správy a MSP, pri om sa
zabezpe í plnenie legislatívnych cie ov. V tomto kontexte sa uvedené tri inštitúcie dohodli na výmene názorov na túto
záležitos  pred finalizáciou pracovného programu Komisie.

Ako príspevok k svojmu programu regula nej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) sa Komisia zaväzuje každoro ne pred
klada  preh ad výsledkov úsilia Únie zjednoduši  právne predpisy a zabráni  nadmernej regulácii a zníži  administratívne
za aženie, vrátane ro ného prieskumu za aženia.

Vždy ke  to bude možné, bude Komisia na základe posúdenia vplyvu a hodnotiacej innosti inštitúcií a vstupov od
lenských štátov a zainteresovaných strán, berúc do úvahy náklady a prínosy regulácie Únie, kvantifikova  zníženie

regula ného za aženia alebo potenciál úspor v súvislosti s jednotlivými návrhmi alebo právnymi aktmi.

Komisia zárove  v programe REFIT posúdi realizovate nos  stanovenia cie ov, ktoré sa týkajú zníženia za aženia
v konkrétnych sektoroch.

IX. VYKONÁVANIE A MONITOROVANIE TEJTO DOHODY

49. Uvedené tri inštitúcie podniknú kroky potrebné na to, aby mali prostriedky a zdroje potrebné na riadne vyko
návanie ustanovení tejto dohody.

50. Uvedené tri inštitúcie budú monitorova  vykonávanie tejto dohody spolo ne a pravidelne, a to tak na politickej
úrovni prostredníctvom ro ných rokovaní, ako aj na technickej úrovni v skupine pre medziinštitucionálnu koordináciu.

X. ZÁVERE NÉ USTANOVENIA

51. Táto medziinštitucionálna dohoda nahrádza Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva zo 16. decembra
2003 (2) a Medziinštitucionálny spolo ný prístup k posudzovaniu vplyvu z novembra 2005 (3).

Príloha k tejto dohode nahrádza Spolo nú dohoda o delegovaných aktoch z roku 2011.

52. Táto dohoda nadobúda ú innos  d om jej podpisu.
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, 13  2016 .
Hecho en Estrasburgo, el 13 de abril de 2016.
Ve Štrasburku dne 13. dubna 2016.
Udfærdiget i Strasbourg, den 13. april 2016.
Geschehen zu Straßburg am 13. April 2016.
Strasbourg, 13. aprill 2016

, 13  2016.
Done at Strasbourg, 13 April 2016.
Fait à Strasbourg, le 13 avril 2016.
Arna dhéanamh in Strasbourg, an 13 Aibreán 2016.
Sastavljeno u Strasbourgu 13. travnja 2016.
Fatto a Strasburgo, addì 13 aprile 2016.

Strasb r , 2016. gada 13. apr l .
Priimta Strasb re 2016 m. balandžio 13 d.
Kelt Strasbourgban, 2016. április 13-én.
Mag mul fi Strasburgu, 13 ta' April 2016.
Gedaan te Straatsburg, 13 april 2016.
Sporz dzono w Strasburgu dnia 13 kwietnia 2016 r.
Feito em Estrasbourgo, em 13 de abril de 2016.
Întocmit la Strasbourg 13 aprilie 2016.
V Štrasburgu 13. apríla 2016.
V Strasbourgu, 13. aprila 2016.
Tehty Strasbourgissa 13. huhtikuuta 2016.
Som skedde i Strasbourg den 13 april 2016.

Por el Parlamento Europeo
Za Evropský parlament
For Europa-Parlamentet
Im Namen des Europäischen Parlaments
Euroopa Parlamendi nimel

For the European Parliament
Pour le Parlement européen
Thar ceann Pharlaimint na hEorpa
Za Europski parlament
Per il Parlamento europeo
Eiroparlamenta v rd
Europos Parlamento vardu
Az Európai Parlament részér l
G all-Parlament Ewropew
Voor het Europees Parlement
W imieniu Parlamentu Europejskiego
Pelo Parlamento Europeu
Pentru Parlamentul European
Za Európsky parlament
Za Evropski parlament
Euroopan parlamentin puolesta
På Europaparlamentets vägnar

Por el Consejo
Za Radu
På Rådets vegne
Im Namen des Rates
Nõukogu nimel

For the Council
Pour le Conseil
Thar ceann Comhairle
Za Vije e
Per il Consiglio
Padomes v rd
Tarybos vardu
A Tanács részér l
G all-Kunsill
Voor de Raad
W imieniu Rady
Pelo Conselho
Pentru Consiliu
Za Radu
Za Svet
Neuvoston puolesta
På rådets vägnar

Por la Comisión
Za Komisi
På Kommissionens vegne
Im Namen der Kommission
Komisjoni nimel

For the Commission
Pour la Commission
Thar ceann an Choimisiúin
Za Komisiju
Per la Commissione
Komisijas v rd
Komisijos vardu
A Bizottság részér l
G all-Kummissjoni
Voor de Commissie
W imieniu Komisji
Pela Comissão
Pentru Comisie
Za Komisiu
Za Komisijo
Komission puolesta
På kommissionens vägnar

/El Presidente/P edseda/Formand/Der Präsident/President-Eesistuja/
O ó /The President/Le Président/An tUachtarán/Predsjednik/

Il Presidente/Priekšs d t js/Pirmininkas/Az elnök/Il-President/de Voorzitter/
Przewodnicz cy/O Presidente/Pre edintele/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

Martin SCHULZ Jeanine Antoinette HENNIS-PLASSCHAERT Jean-Claude JUNCKER
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PRÍLOHA

Spolo ná dohoda Európskeho parlamentu, Rady a Komisie o delegovaných aktoch

I. Rozsah pôsobnosti a všeobecné zásady

1. Táto spolo ná dohoda rozvíja a nahrádza spolo nú dohodu o delegovaných aktoch z roku 2011 a zjednodušuje
postup, ktorý v nadväznosti na u ustanovili Európsky parlament a Rada. V tejto spolo nej dohode sa stanovujú
praktické dojednania a dohodnuté spresnenia a preferencie vz ahujúce sa na delegovanie legislatívnej právomoci
pod a lánku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Uvedený lánok vyžaduje, aby sa v každom
legislatívnom akte, prostredníctvom ktorého dochádza k delegovaniu, výslovne vymedzili ciele, obsah, rozsah
a trvanie delegovania ( alej len „základný akt“).

2. Európsky parlament, Rada a Komisia ( alej len „uvedené tri inštitúcie“) v rámci výkonu svojich právomocí a v
súlade s postupmi ustanovenými v ZFEÚ po as celého postupu spolupracujú v záujme hladkého výkonu delego
vanej právomoci a ú innej kontroly tejto právomoci zo strany Európskeho parlamentu a Rady. Na tento ú el
udržiavajú príslušné kontakty na administratívnej úrovni.

3. Pri navrhovaní delegovania právomocí pod a lánku 290 ZFEÚ alebo pri samotnom delegovaní takejto právomoci
sa uvedené inštitúcie v závislosti od postupu prijímania, ktorý je stanovený pre základný akt, zaväzujú v maximálnej
možnej miere používa  štandardné ustanovenia stanovené v dodatku k spolo nej dohode.

II. Konzultácie pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov

4. Komisia pri príprave návrhov delegovaných aktov uskuto uje konzultácie s odborníkmi ur enými jednotlivými
lenskými štátmi. Útvary Komisie uskuto ujú v as s odborníkmi z lenských štátov konzultácie o každom návrhu

delegovaného aktu, ktorý tieto útvary vypracovali (*). Návrhy delegovaných aktov sa poskytnú odborníkom z len
ských štátov. Tieto konzultácie sa uskuto nia prostredníctvom existujúcich expertných skupín, resp. prostredníctvom
stretnutí ad hoc s odborníkmi z lenských štátov, na ktoré Komisia pozve týchto odborníkov prostredníctvom
stálych zastúpení všetkých lenských štátov. O tom, ktorí odborníci sa zú astnia, rozhodujú lenské štáty. Odbor
níkom z lenských štátov sa návrhy delegovaných aktov, návrh programu a akéko vek iné relevantné dokumenty
poskytnú v as na to, aby sa mohli pripravi .

5. Na konci každého stretnutia s odborníkmi z lenských štátov alebo v nadväznosti na takéto stretnutia útvary
Komisie uvedú závery, ktoré vyplynuli z rokovaní, vrátane toho, ako zoh adnia stanoviská odborníkov, ako aj svoj

alší postup. Tieto závery sa zaznamenajú v zápisnici zo schôdze.

6. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov sa môžu uskuto ni  aj konzultácie so zainteresovanými stranami.

7. V prípade, že sa uskuto nia akéko vek zmeny v podstate návrhu delegovaného aktu, Komisia dá odborníkom
z lenských štátov príležitos  reagova  na zmenené znenie návrhu delegovaného aktu, a to v prípade potreby
v písomnej podobe.

8. Zhrnutie konzulta ného procesu sa uvedie v dôvodovej správe pripojenej k delegovanému aktu.

9. Komisia v pravidelných intervaloch poskytuje orienta ný preh ad plánovaných delegovaných aktov.

SKL 123/10 Úradný vestník Európskej únie 12.5.2016

(*) Osobitosti postupu vypracovania regula ných technických predpisov (RTS), ako je uvedené v nariadeniach o ESA [nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) . 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zria uje Európsky orgán doh adu (Európsky
orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dop a rozhodnutie . 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES
(Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) . 1094/2010 z 24. novembra 2010,
ktorým sa zria uje Európsky orgán doh adu (Európsky orgán pre pois ovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa
mení a dop a rozhodnutie . 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48)
a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) . 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zria uje Európsky orgán
doh adu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dop a rozhodnutie . 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie
Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84)] sa zoh adnia bez toho, aby boli dotknuté pravidlá konzultácie stanovené
v tejto dohode.
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10. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov Komisia zabezpe í, aby sa všetky dokumenty vrátane návrhov aktov
v as a sú asne postúpili Európskemu parlamentu a Rade, a to v rovnakom ase ako odborníkom z lenských
štátov.

11. Ak to Európsky parlament a Rada považujú za potrebné, môžu vysla  odborníkov na zasadnutia expertných skupín
Komisie zaoberajúcich sa prípravou delegovaných aktov, na ktoré sú pozvaní odborníci z lenských štátov. Európ
skemu parlamentu a Rade sa na tento ú el zasiela plán na nadchádzajúce mesiace a pozvánky na všetky zasadnutia
expertov.

12. Uvedené tri inštitúcie si na ú ely zasielania a prijímania všetkých dokumentov v súvislosti s delegovanými aktmi
navzájom oznámia svoje funk né schránky pre elektronickú poštu. Po zriadení sa na tento ú el bude používa
register uvedený v bode 29 tejto dohody.

III. Dojednania týkajúce sa zasielania dokumentov a výpo tu lehôt

13. Komisia oficiálne zasiela delegované akty Európskemu parlamentu a Rade prostredníctvom vhodného mechanizmu.
S utajovanými dokumentmi sa zaobchádza v súlade s internými administratívnymi postupmi vypracovanými
každou inštitúciou tak, aby poskytovali všetky potrebné záruky.

14. Aby sa zabezpe ilo, že Európsky parlament a Rada môžu vykonáva  svoje práva ustanovené v lánku 290 ZFEÚ
v lehotách stanovených v jednotlivých základných aktoch, Komisia nebude zasiela  žiadne delegované akty v týchto
obdobiach:

— od 22. decembra do 6. januára,

— od 15. júla do 20. augusta.

Tieto obdobia platia len v tom prípade, že lehota na vznesenie námietok vychádza z bodu 18.

Tieto obdobia neplatia vo vz ahu k delegovaným aktom prijatým v rámci postupu pre naliehavé prípady stano
veného v asti VI tejto spolo nej dohody. V prípade, že sa po as niektorého z období uvedených v prvom
pododseku prijme delegovaný akt postupom pre naliehavé prípady, lehota na vznesenie námietok stanovená
v základnom akte za ne plynú  až po skon ení tohto obdobia.

Uvedené tri inštitúcie sa do októbra roku, ktorý predchádza vo bám do Európskeho parlamentu, dohodnú na
mechanizme oznamovania delegovaných aktov po as obdobia volieb do Európskeho parlamentu.

15. Lehota na vznesenie námietok za ína plynú , ke  sa Európskemu parlamentu a Rade doru ili znenia delegovaného
aktu vo všetkých úradných jazykoch.

IV. Trvanie delegovania

16. V základnom akte sa môže Komisia splnomocni  na prijímanie delegovaných aktov na dobu neur itú alebo ur itú.

17. V prípade, že bola stanovená doba ur itá, v základnom akte by sa v zásade malo stanovi  automatické predlžovanie
delegovania právomoci o rovnako dlhé obdobia, pokia  Európsky parlament alebo Rada nevznesú najneskôr tri
mesiace pred koncom každého obdobia vo i takémuto pred ženiu námietku. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa
delegovanej právomoci najneskôr devä  mesiacov pred uplynutím každého takéhoto obdobia. Týmto bodom nie je
dotknuté právo Európskeho parlamentu alebo Rady delegovanie odvola .

V. Lehoty na vznesenie námietok Európskym parlamentom a Radou

18. Bez toho, aby bol dotknutý postup pre naliehavé prípady, by mala by  lehota na vznesenie námietok, vymedzená
jednotlivo v každom základnom akte, v zásade dva mesiace a nie menej, s tým, že ju možno na podnet niektorej
z týchto dvoch inštitúcií (Európskeho parlamentu alebo Rady) pred ži  o alšie dva mesiace.
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19. Delegovaný akt sa však môže uverejni  v Úradnom vestníku Európskej únie a môže nadobudnú  ú innos  pred
uplynutím tejto lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevznies
námietku.

VI. Postup pre naliehavé prípady

20. Postup pre naliehavé prípady by mal by  vyhradený pre výnimo né situácie, medzi ktoré patria napr. záležitosti
bezpe nosti, ochrany zdravia a bezpe nosti alebo vonkajšie vz ahy vrátane humanitárnych kríz. Dôvody pre
uplatnenie postupu pre naliehavé prípady by Európsky parlament a Rada mali uvies  v základnom akte.
V základnom akte sa uvedú situácie, v ktorých sa použije postup pre naliehavé prípady.

21. Komisia sa zaväzuje, že bude v plnom rozsahu informova  Európsky parlament a Radu o možnosti prijatia
delegovaného aktu pod a postupu pre naliehavé prípady. Ke  útvary Komisie dospejú k záveru, že možno pred
poklada  takúto situáciu, neformálne na to prostredníctvom funk ných schránok elektronickej pošty uvedených
v bode 12 vopred upozornia sekretariát Európskeho parlamentu a sekretariát Rady.

22. Delegovaný akt prijatý postupom pre naliehavé prípady nadobúda ú innos  okamžite a uplat uje sa, kým sa proti
nemu v lehote ustanovenej v základnom akte nevznesie námietka. Ak proti nemu vznesie Európsky parlament
alebo Rada námietku, Komisia ihne  po oznámení Európskeho parlamentu alebo Rady o rozhodnutí vznies
námietku akt zruší.

23. Komisia pri oznamovaní delegovaného aktu prijatého postupom pre naliehavé prípady Európskemu parlamentu
a Rade uvedie dôvody použitia uvedeného postupu.

VII. Uverejnenie v úradnom vestníku

24. Delegované akty sa uverej ujú v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii L po uplynutí lehoty na vznesenie námietky
s výnimkou okolností stanovených v bode 19. Delegované akty prijaté postupom pre naliehavé prípady sa
uverej ujú bezodkladne.

25. Bez toho, aby bol dotknutý lánok 297 ZFEÚ, sa v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii L uverej ujú aj
rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady o odvolaní delegovania právomoci, o vznesení námietky vo i
delegovanému aktu prijatému postupom pre naliehavé prípady alebo o odmietnutí automatického pred ženia
delegovania právomoci. Rozhodnutie o odvolaní delegovania nadobúda ú innos  d om nasledujúcim po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

26. Komisia v Úradnom vestníku Európskej únie uverejní aj rozhodnutia o zrušení delegovaných aktov prijatých
postupom pre naliehavé prípady.

VIII. Vzájomná výmena informácií, najmä v prípade odvolania delegovania

27. Európsky parlament a Rada sa pri výkone svojich práv v rámci uplat ovania podmienok stanovených v základnom
akte navzájom informujú, a takisto informujú aj Komisiu.

28. Ke  bu  Európsky parlament alebo Rada iniciujú postup, ktorý by mohol vies  k odvolaniu delegovania právomoci,
informujú zvyšné dve inštitúcie najneskôr jeden mesiac pred prijatím rozhodnutia o odvolaní delegovania.
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Dodatok

Štandardné ustanovenia

Odôvodnenie:

S cie om … [cie ] by sa mala na Komisiu delegova  právomoc prijíma  akty v súlade s lánkom 290 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie, pokia  ide o … [obsah a rozsah]. Je osobitne dôležité, aby Komisia po as prípravných prác uskuto nila
príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými
v medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastú
penia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doru ujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom ase
ako odborníkom z lenských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasad
nutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

lánok, ktorým ( lánky, ktorými) sa deleguje právomoc

Komisia [prijme/je splnomocnená prijíma ] delegované akty v súlade s lánkom [A] týkajúce sa … [obsah a rozsah].

Doplní sa nasledujúci dopl ujúci odsek, ak sa uplat uje postup pre naliehavé prípady:

Ak sa to v prípade … [obsah a rozsah] vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté pod a
tohto lánku sa uplat uje postup stanovený v lánku [B].

lánok [A]

Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa ude uje právomoc prijíma  delegované akty za podmienok stanovených v tomto lánku.

[trvanie]

Možnos  1:

2. Právomoc prijíma  delegované akty uvedené v lánku ( lánkoch) … sa Komisii ude uje na dobu neur itú od … [dátum
nadobudnutia ú innosti základného legislatívneho aktu alebo akýko vek iný dátum stanovený spoluzákonodarcami].

Možnos  2:

2. Právomoc prijíma  delegované akty uvedené v lánku ( lánkoch) … sa Komisii ude uje na obdobie … rokov od …
[dátum nadobudnutia ú innosti základného legislatívneho aktu alebo akýko vek iný dátum stanovený spoluzákonodarcami].Ko
misia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr devä  mesiacov pred uplynutím tohto …-ro ného
obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokia  Európsky parlament alebo
Rada nevznesú vo i takémuto pred ženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Možnos  3:

2. Právomoc prijíma  delegované akty uvedené v lánku ( lánkoch) … sa Komisii ude uje na obdobie … rokov od …
[dátum nadobudnutia ú innosti základného legislatívneho aktu alebo akýko vek iný dátum stanovený spoluzákonodarcami].

3. Delegovanie právomoci uvedené v lánku ( lánkoch) … môže Európsky parlament alebo Rada kedyko vek odvola .
Rozhodnutím o odvolaní sa ukon uje delegovanie právomoci, ktoré sa v om uvádza. Rozhodnutie nadobúda
ú innos  d om nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu,
ktorý je v om ur ený. Nie je ním dotknutá platnos  delegovaných aktov, ktoré už nadobudli ú innos .

4. Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi ur enými jednotlivými lenskými štátmi v súlade
so zásadami stanovenými v medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.
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5. Komisia oznamuje delegovaný akt hne  po jeho prijatí sú asne Európskemu parlamentu a Rade.

6. Delegovaný akt prijatý pod a lánku ( lánkov) … nadobudne ú innos , len ak Európsky parlament alebo Rada vo i
nemu nevzniesli námietku v lehote [dvoch mesiacov] odo d a oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu
a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom
rozhodnutí nevznies  námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota pred ži o [dva mesiace].

Doplní sa nasledujúci dopl ujúci lánok, ak sa uplat uje postup pre naliehavé prípady:

lánok [B]

Postup pre naliehavé prípady

1. Delegované akty prijaté pod a tohto lánku nadobúdajú ú innos  okamžite a uplat ujú sa, pokia  vo i nim nie je
v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú
dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2. Európsky parlament alebo Rada môžu vznies  vo i delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným
v lánku [A] ods. 6. V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo
Rady vznies  námietku akt zruší.
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ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE Z 19.
APRÍLA 1995 O PODROBNÝCH USTANOVENIACH TÝKAJÚCICH SA VÝKONU

VYŠETROVACÍCH PRÁVOMOCÍ EURÓPSKEHO PARLAMENTU1

Európsky parlament, Rada a Komisia,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, najmä na článok
20b,

So zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na článok 193,

So zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na
článok 107b,

Keďže podrobné ustanovenia o výkone vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu
musia byť vymedzené s ohľadom na ustanovenia zmlúv o založení Európskych spoločenstiev;

Keďže dočasné vyšetrovacie výbory musia mať prostriedky, nevyhnutné pre plnenie ich úloh;
a keďže je nevyhnutné, aby členské štáty, orgány a iné inštitúcie Európskeho spoločenstva
prijali všetky potrebné opatrenia na uľahčenie plnenia týchto úloh;

Keďže je potrebné chrániť utajenie rokovaní dočasných vyšetrovacích výborov;

Keďže na žiadosť niektorého z troch dotknutých orgánov je po skončení súčasného volebného
obdobia Európskeho parlamentu možné na základe získaných skúseností revidovať podrobné
ustanovenia o výkone vyšetrovacích právomocí ,

PRIJALI SPOLOČNE TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Toto rozhodnutie stanovuje podrobné ustanovenia o výkone vyšetrovacích právomocí
Európskeho parlamentu v súlade s článkom 20b Zmluvy o ESUO, článkom 193 Zmluvy o ES
a článkom 107b Zmluvy o Euratome.

Článok 2

1. Európsky parlament môže za podmienok a v rámci obmedzení stanovených zmluvami,
ktoré sú uvedené v článku 1, pri výkone svojich povinností na žiadosť jednej štvrtiny poslancov
zriadiť dočasný vyšetrovací výbor na prešetrenie prípadov údajného porušenia práva a
nesprávneho úradného postupu pri aplikácii práva Spoločenstva, ktorého sa mal dopustiť orgán
alebo inštitúcia Európskych spoločenstiev, orgán verejnej správy členského štátu alebo osoby
splnomocnené právom Spoločenstva na jeho aplikáciu.

Európsky parlament stanoví zloženie a rokovací poriadok dočasných vyšetrovacích výborov.

Rozhodnutie o vytvorení dočasného vyšetrovacieho výboru, ktoré spresnení najmä jeho ciele
a lehotu na predloženie správy, sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

1Ú. v. ES L 113, 19.5.1995, s. 1.
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2. Dočasný vyšetrovací výbor plní svoje úlohy v súlade s právomocami, ktoré orgánom a
inštitúciám Európskeho spoločenstva zverujú zmluvy.

Členovia dočasného vyšetrovacieho výboru a iné osoby, ktoré sa z dôvodu svojich pracovných
povinností oboznámili so skutočnosťami, informáciami, vedomosťami, dokumentmi alebo
predmetmi, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti podľa ustanovení prijatých členským
štátom alebo orgánom Spoločenstva, musia zachovávať mlčanlivosť voči neoprávneným
osobám a verejnosti aj po skončení výkonu pracovných povinností.

Výsluchy svedkov a odborníkov sú verejné. Konanie prebieha za zatvorenými dverami, ak o
to požiada jedna štvrtina členov dočasného vyšetrovacieho výboru alebo orgány Spoločenstva
alebo vnútroštátny orgán, alebo ak dočasný vyšetrovací výbor rokuje o tajných informáciách.
Svedkovia a znalci majú právo vypovedať za zatvorenými dverami.

3. Dočasný vyšetrovací výbor nesmie vyšetrovať záležitosti, ktoré sú predmetom konania
na vnútroštátnom súde alebo na súde Spoločenstva, a to až do skončenia takéhoto konania.

Do dvoch mesiacov od uverejnenia rozhodnutia podľa odseku 1 alebo od času, keď sa Komisii
dozvie o obvinení pred dočasným vyšetrovacím výborom o porušení práva Spoločenstva zo
strany členského štátu, môže Komisia oznámiť Európskemu parlamentu, že záležitosť, ktorú
ma vyšetrovať dočasný vyšetrovací výbor, je predmetom predbežného súdneho konania
Spoločenstva; v takom prípade dočasný vyšetrovací výbor prijme všetky potrebné opatrenia,
ktoré umožnia Komisii výkon právomocí zverených jej zmluvou v plnom rozsahu.

4. Dočasný vyšetrovací výbor zaniká odovzdaním správy v lehote stanovenej pri jeho
zriadení, najneskôr však po uplynutí najviac dvanástich mesiacov od času jeho zriadenia, a v
každom prípade na konci funkčného obdobia parlamentu.

Na základe odôvodneného rozhodnutia môže parlament dvakrát predĺžiť obdobie dvanástich
mesiacov o tri mesiace. Rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych
spoločenstiev.

5. Dočasný vyšetrovací výbor sa nesmie zriadiť alebo obnoviť pre záležitosti, ktoré už
boli predmetom vyšetrovania dočasného výboru, v lehote najmenej dvanásť mesiacov od
predloženia správy z vyšetrovania alebo od konca poverenia výboru, a ak sa neobjavili nové
skutočnosti.

Článok 3

1. Dočasný vyšetrovací výbor vykonáva potrebné vyšetrovania na objasnenie údajného
porušenia práva a nesprávneho úradného postupu pri aplikácii práva Spoločenstva v súlade s
nižšie uvedenými podmienkami.

2. Dočasný vyšetrovací výbor môže vyzvať orgán alebo inštitúciu Európskej únie alebo
vládu členského štátu k tomu, aby určili jedného svojho člena, ktorý sa zúčastní na konaní.

3. Na odôvodnenú žiadosť dočasného vyšetrovacieho výboru určia dotknuté členské štáty
a orgány alebo inštitúcie Európskej únie úradníka alebo zamestnanca, ktorý smie predstúpiť
pred dočasný vyšetrovací výbor, ak tomu nebránia dôvody tajomstva alebo verejnej alebo
národnej bezpečnosti v zmysle vnútroštátneho práva alebo z práva spoločenstva.
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Úradníci a zamestnanci hovoria v mene svojej vlády alebo inštitúcie, ktorú zastupujú, a podľa
jej pokynov. Podliehajú naďalej povinnostiam vyplývajúcim z predpisov, ktoré sa na nich
vzťahujú.

4. Orgány členských štátov a orgány alebo inštitúcie Európskeho spoločenstva poskytujú
dočasnému vyšetrovaciemu výboru na jeho žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy dokumenty
potrebné na plnenie jeho úloh, pokiaľ im v tom nebránia dôvody tajomstva alebo verejnej alebo
národnej bezpečnosti vyplývajúce z vnútroštátneho práva alebo z práva Spoločenstva.

5. Odseky 3 a 4 sa nedotýkajú ustanovení členských štátov, ktoré zakazujú účasť
úradníkov na konaní alebo postúpenie dokumentov.

Akékoľvek prekážky z dôvodu tajomstva, verejnej alebo národnej bezpečnosti alebo z dôvodu
ustanovení uvedených v prvom pododseku, musia byť oznámené Parlamentu prostredníctvom
zástupcu, oprávneného zaväzovať vládu dotknutého členského štátu alebo inštitúciu.

6. Orgány alebo inštitúcie Európskych spoločenstiev neposkytnú dočasnému
vyšetrovaciemu výboru dokumenty pochádzajúce z členského štátu bez toho, aby dotknutý štát
najprv informovali.

Orgány alebo inštitúcie Európskych spoločenstiev nedajú na vedomie dočasnému
vyšetrovaciemu výboru žiadny dokument, na ktorý sa vzťahuje odsek 5, bez predchádzajúceho
súhlasu dotknutého členského štátu.

7. Odseky 3, 4 a 5 sa vzťahujú na fyzické a právnické osoby, ktoré právo Spoločenstva
splnomocnilo na svoju aplikáciu.

8. Pokiaľ je to potrebné na plnenie jeho úloh, môže dočasný vyšetrovací výbor požiadať
akúkoľvek inú osobu o svedectvo. Dočasný vyšetrovací výbor informuje každú osobu o tom,
že bola spomenutá počas vyšetrovania, ak by jej táto zmienka mohla spôsobiť ujmu. Ak o to
táto osoba požiada, bude vypočutá.

Článok 4

1. Informácie, ktoré dočasný vyšetrovací výbor získal v priebehu vyšetrovania, sa použijú
výlučne pri plnení jeho úloh. Tieto informácie sa nesmú zverejniť, ak obsahujú materiál tajnej
alebo dôvernej povahy alebo mená osôb.

Európsky parlament prijme administratívne opatrenia a procesné pravidlá, potrebné na
zachovanie tajnej a dôvernej povahy konania pred dočasným vyšetrovacím výborom.

2. Správa dočasného vyšetrovacieho výboru sa predkladá Európskemu parlamentu, ktorý
môže rozhodnúť o jej zverejnení v súlade s ustanoveniami odseku 1.

3. Európsky parlament môže orgánom a inštitúciám Európskych spoločenstiev alebo
členským štátom postúpiť odporúčania, ktoré prijme na základe správy dočasného
vyšetrovacieho výboru. Orgány a inštitúcie Európskych spoločenstiev a členské štáty z nich
vyvodia závery, ktoré považujú za vhodné.

Článok 5

Každé oznámenie určené vnútroštátnym orgánom členského štátu v rámci aplikácie tohto
rozhodnutia sa vykoná prostredníctvom stáleho zastúpenia tohto štátu pri Európskej únii.
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Článok 6

Na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie sa môžu predchádzajúce články na
základe získaných skúseností zrevidovať po skončení súčasného funkčného obdobia
Európskeho parlamentu.

Článok 7

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych
spoločenstiev.
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ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU Z 18. NOVEMBRA 1999 O
PODMIENKACH A SPÔSOBOCH VNÚTORNÉHO VYŠETROVANIA V BOJI

PROTI PODVODOM, KORUPCII A ĎALŠEJ PROTIPRÁVNEJ ČINNOSTI
POŠKODZUJÚCEJ ZÁUJMY SPOLOČENSTIEV

Európsky parlament

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na článok 199,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, najmä na článok 25,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na
článok 112,

so zreteľom na svoj rokovací poriadok a osobitne na článok 186 odsek c)1,

vzhľadom na to, že:

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady2 (Euratom)
č.1074/19993 o vyšetrovaniach Európskeho úradu pre boj proti podvodom stanovujú, že úrad
začína a vedie administratívne vyšetrovanie v rámci orgánov, inštitúcií a úradov a agentúr
založených na základe Zmluvy o založení ES alebo Zmluvy o založení Euratomu,

zodpovednosť Európskeho úradu pre boj proti podvodom zriadeného Komisiou presahuje
rámec ochrany finančných záujmov a zahŕňa všetky činnosti súvisiace so zabezpečovaním
ochrany záujmov Spoločenstva proti protiprávnemu konaniu, ktoré by mohlo viesť k
správnemu alebo trestnému konaniu,

rozsah boja proti podvodom by mal byť rozšírený a jeho efektívnosť posilnená využitím
existujúcich skúseností v oblasti administratívneho vyšetrovania,

z tohto dôvodu a na základe svojej administratívnej autonómie, by mali všetky orgány,
inštitúcie a úrady a agentúry zveriť úradu úlohu viesť vnútorné administratívne vyšetrovania s
cieľom objasniť závažne situácie spojené s plnením pracovných povinností, ktoré môžu narušiť
plnenie povinností úradníkov a zamestnancov spoločenstiev, ako je to uvedené v článkoch 11,
12 ods. 2 a 3, 13, 14, 16 a 17 ods. 1 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev
a podmienok zamestnania ostatných zamestnancov týchto spoločenstiev (ďalej len služobný
poriadok), ktoré poškodzujú záujmy spoločenstiev a ktoré môžu vyústiť do disciplinárneho a
prípadne do trestného konania, alebo závažného porušenia povinností podľa článku 22
služobného poriadku, alebo porušenia podobných povinností zo strany poslancov alebo
zamestnancov Európskeho parlamentu, na ktorých sa nevzťahuje služobný poriadok,

takéto vyšetrovania by sa mali uskutočniť v plnom súlade s príslušnými ustanoveniami zmlúv
o založení Európskych spoločenstiev, a to predovšetkým protokolu o výsadách a imunitách, s
príslušnými vykonávacími predpismi a so služobným poriadkom,

takéto vyšetrovania by sa mali uskutočniť za rovnakých podmienok vo všetkých orgánoch,
inštitúciách a úradoch a agentúrach Spoločenstva; zverenie tejto úlohy úradu by nemalo

1Článok sa vypúšťa.
2Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.
3Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 8.
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ovplyvniť zodpovednosť samotných orgánov, inštitúcií a úradov alebo agentúr a v žiadnom
prípade nesmie obmedziť právnu ochranu zainteresovaných osôb,

pred prijatím zmien služobného poriadku musia byť stanovené praktické opatrenia
vymedzujúce spôsob, akým by mali členovia orgánov a  inštitúcií, vedúci pracovníci úradov a
agentúr, a úradníci a zamestnanci orgánov, inštitúcií a úradov a agentúr spolupracovať, aby sa
zabezpečil hladký priebeh vnútorného vyšetrovania,

ROZHODOL:

Článok 1

Povinnosť spolupracovať s Úradom

Generálny tajomník, jednotlivé oddelenia a všetci úradníci alebo zamestnanci Európskeho
parlamentu sú povinní plne spolupracovať s pracovníkmi úradu a poskytnúť im všetku
potrebnú pomoc pri vyšetrovaní. S týmto cieľom poskytujú pracovníkom úradu všetky užitočné
informácie a vysvetlenia.

Bez toho aby boli dotknuté príslušné ustanovenia zmlúv o založení Európskych spoločenstiev,
predovšetkým Protokolu o výsadách a imunitách, a príslušných vykonávacích predpisov,
poslanci sú povinní plne spolupracovať s úradom.

Článok 2

Povinnosť poskytovať informácie

Každý úradník alebo zamestnanec Európskeho parlamentu, ktorý sa dozvie o skutočnostiach,
na základe ktorých možno predpokladať existenciu možných prípadov podvodu, korupcie
alebo inej protiprávnej činnosti poškodzujúcej záujmy spoločenstiev, alebo o závažných
situáciách, ktoré sa týkajú vykonávania pracovných povinností, ktoré môžu znemožniť plnenie
povinností úradníkov alebo zamestnancov spoločenstiev alebo pracovníkov, ktorí nepodliehajú
štatútu, a ktoré môžu viesť k disciplinárnemu, prípadne trestnému, konaniu, je povinný tieto
bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému alebo generálnemu riaditeľovi, alebo ak to
považuje za vhodné, svojho generálneho tajomníka alebo priamo samotný úrad. Úradník,
zamestnanec alebo o iný pracovník, ktorý nepodlieha štatútu, oznámi uvedené skutočnosti
predsedovi Parlamentu, ktorému sa rovnako oznamujú všetky prípady porušenia podobných
povinností zo strany poslancov.

Predseda, generálny tajomník, generálni riaditelia a vedúci oddelení Európskeho parlamentu
majú povinnosť bezodkladne oznámiť úradu všetky skutočnosti, o ktorých sa dozvedeli a ktoré
môžu nasvedčovať o existencii prípadov a situácií uvedených v prvom odseku.

Úradníci alebo zamestnanci Európskeho parlamentu nesmú byť za žiadnych okolností
predmetom nespravodlivého alebo diskriminačného zaobchádzania v dôsledku poskytnutia
informácií uvedených v prvom a druhom odseku.

Poslanci, ktorí sú oboznámení so skutočnosťami uvedenými v prvom odseku, tieto skutočnosti
oznámia predsedovi Parlamentu, alebo v prípade, keď to považujú za vhodné, priamo úradu.

Ustanovenia tohto článku sa použijú bez toho, aby boli dotknuté požiadavky utajenia
vymedzené všeobecné záväzným predpisom alebo rokovacím poriadkom Európskeho
parlamentu.
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Článok 3

Pomoc bezpečnostného úradu

Bezpečnostný úrad Európskeho parlamentu je na žiadosť riaditeľa úradu povinný pomáhať
úradu v praktickom vykonávaní vyšetrovania.

Článok 4

Imunita a právo na odmietnutie svedeckej výpovede

Predpisy upravujúce parlamentnú imunitu poslancov a právo na odmietnutie svedeckej
výpovede zostávajú nezmenené.

Článok 5

Informovanie zainteresovanej strany

Ak nastane prípad, v ktorom je do vyšetrovania osobne zapojený poslanec, úradník alebo
zamestnanec, je o tom zainteresovaná strana bezodkladne informovaná za predpokladu, že
takýto postup negatívne neovplyvní priebeh vyšetrovania. V každom prípade nesmú byť po
ukončení vyšetrovania vypracované závery, v ktorých sa spomína meno poslanca, úradníka
alebo zamestnanca Európskeho parlamentu, bez toho, aby sa zainteresovanej strane umožnilo
vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa jej týkajú.

Ak je pre účely vyšetrovania potrebné zachovávať úplné utajenie a ak je na vyšetrovacie
konanie príslušný vnútroštátny súdny orgán, môže byť splnenie povinnosti prizvať poslanca,
úradníka alebo zamestnanca Európskeho parlamentu k vyjadreniu svojho postoja odložené v
prípadoch poslancov so súhlasom predsedu a v prípadoch úradníkov alebo zamestnancov so
súhlasom generálneho tajomníka.

Článok 6

Informácia o ukončení vyšetrovania bez ďalšieho konania

Ak sa po ukončení vnútorného vyšetrovania nepotvrdia skutočnosti umožňujúce začatie
konania proti poslancovi, úradníkovi alebo zamestnancovi Európskeho parlamentu, ktorého sa
vyšetrovanie týkalo, sa toto vnútorné vyšetrovanie uzavrie bez ďalšieho konania a to na základe
rozhodnutia riaditeľa úradu, ktorý písomne informuje zainteresovanú stranu.

Článok 7

Zbavenie imunity

Každá žiadosť zo strany vnútroštátnej polície alebo súdneho orgánu o zbavenie imunity
úradníka alebo zamestnanca Európskeho parlamentu, ktorá sa týka možných prípadov
podvodu, korupcie alebo inej protiprávnej činnosti, sa postúpi na vyjadrenie riaditeľovi úradu.
O žiadosti týkajúcej sa zbavenia imunity poslanca Európskeho parlamentu sa úradu zasiela
informácia.

Článok 8

Účinnosť

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň jeho prijatia Európskym parlamentom.
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II

(Nelegislatívne akty)

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom a Európskou centrálnou bankou
o praktických postupoch uplat ovania demokratickej zodpovednosti a vykonávania doh adu nad

plnením úloh, ktorými bola poverená ECB v rámci jednotného mechanizmu doh adu

(2013/694/EÚ)

EURÓPSKY PARLAMENT A EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA,

— so zrete om na Zmluvu o Európskej únii,

— so zrete om na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej lánok 127 ods. 6,

— so zrete om na rokovací poriadok Parlamentu, a najmä na jeho lánok 127 ods. 1,

— so zrete om na nariadenie Rady (EÚ) . 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európskej centrálnej banke
ude ujú osobitné úlohy, pokia  ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho doh adu nad úverovými inštitúciami (1),
a najmä na jeho lánok 20 ods. 8 a 9,

— so zrete om na spolo né vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu a prezidenta Európskej centrálnej banky
uskuto neného pri príležitosti hlasovaní Parlamentu o prijatí nariadenia (EÚ) . 1024/2013,

A. ke že nariadením (EÚ) . 1024/2013 sa Európskej centrálnej banke (ECB) ude ujú osobitné úlohy, pokia  ide o politiky
týkajúce sa prudenciálneho doh adu nad úverovými inštitúciami, s cie om prispie  k bezpe nosti a zdraviu úverových
inštitúcií a stabilite finan ného systému v rámci Európskej únie a jednotlivých lenských štátov, ktoré sú ú astníkmi
jednotného mechanizmu doh adu;

B. ke že v lánku 9 nariadenia (EÚ) . 1024/2013 sa ustanovuje, že ECB je príslušným orgánom na ú ely vykonávania
úloh doh adu, ktorými bola poverená týmto nariadením;

C. ke že udelenie úloh doh adu znamená pre ECB zna nú zodpovednos  v tom, že má prispie  k finan nej stabilite
v Únii a využíva  pritom svoje právomoci v oblasti doh adu o najú innejším a najprimeranejším spôsobom;

D. ke že každé udelenie úloh doh adu na úrovni Únie by malo by  vyvážené vhodnými požiadavkami na zodpovednos ;
ke že pod a lánku 20 nariadenia (EÚ) . 1024/2013 sa preto ECB zodpovedá za plnenie tohto nariadenia Parla
mentu a Rade ako demokraticky legitímnym inštitúciám zastupujúcim ob anov Únie a lenské štáty;

E. ke že v lánku 20 ods. 9 nariadenia (EÚ) . 1024/2013 sa ustanovuje, že ECB musí v súlade so Zmluvou o fungovaní
Európskej únie (ZFEÚ) lojálne spolupracova  na akýchko vek vyšetrovaniach Parlamentu;

F. ke že v lánku 20 ods. 8 nariadenia (EÚ) . 1024/2013 sa ustanovuje, že predseda rady pre doh ad ECB musí na
požiadanie vies  dôverné rozhovory za zatvorenými dverami s predsedom a podpredsedami príslušného výboru
Parlamentu v súvislosti s úlohami ECB v oblasti doh adu, pokia  sa takéto rozhovory požadujú v záujme vykonávania
právomocí Parlamentu pod a ZFEÚ; ke že v tomto lánku sa požaduje, aby spôsoby organizácie týchto rozhovorov
zabezpe ili úplnú dôvernos  v súlade s povinnos ou zachováva  dôvernos , ktorá bola ECB uložená ako príslušnému
orgánu pod a príslušného práva Únie;
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G. ke že v lánku 15 ods. 1 ZFEÚ sa ustanovuje, že inštitúcie Únie vykonávajú svoju innos o najotvorenejšie; ke že
podmienky, na základe ktorých sa dokument ECB stáva dôverným, sú stanovené v rozhodnutí ECB 2004/258/ES
(ECB/2004/3) (1); ke že v uvedenom rozhodnutí sa ustanovuje, že každý ob an Únie i každá fyzická alebo právnická
osoba s bydliskom i sídlom v niektorom lenskom štáte má právo na prístup k dokumentom ECB v súlade
s podmienkami a obmedzeniami pod a uvedeného rozhodnutia; ke že v súlade s uvedeným rozhodnutím môže
ECB zamietnu  zverejnenie informácií, ak by sa tým ohrozili niektoré konkrétne verejné alebo súkromné záujmy;

H. ke že zverejnenie informácií súvisiacich s prudenciálnym doh adom nad úverovými inštitúciami nie je plne v právo
moci ECB, ale podlieha obmedzeniam a podmienkam ustanoveným v príslušnom práve Únie, ktorými sa musí riadi
tak Parlament, ako aj ECB; ke že v súlade s lánkom 37.2 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej
centrálnej banky (štatútu ESCB) na osoby, ktoré majú prístup k údajom, na ktoré sa vz ahujú právne predpisy Únie
ukladajúce povinnos  ml anlivosti, sa vz ahujú takéto právne predpisy Únie;

I. ke že odôvodnenie 55 nariadenia (EÚ) . 1024/2013 ur uje, že všetky povinnosti vo i Parlamentu v oblasti podá
vania správ by mali podlieha  príslušným požiadavkám na zachovanie služobného tajomstva; ke že v odôvodnení 74
a v lánku 27 ods. 1 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že lenovia rady pre doh ad, riadiaceho výboru, zamest
nanci ECB a zamestnanci vyslaní zú astnenými lenskými štátmi, ktorí vykonávajú úlohy v oblasti doh adu, podlie
hajú požiadavkám na zachovanie služobného tajomstva stanoveným v lánku 37 štatútu ESCB a v príslušných aktoch
práva Únie; ke že v lánku 339 ZFEÚ a lánku 37 štatútu ESCB sa ustanovuje, že lenovia riadiacich orgánov
a zamestnanci ECB a národných centrálnych bánk jednotlivých štátov sú viazaní povinnos ou zachováva  služobné
tajomstvo;

J. ke že v súlade s lánkom 10.4 štatútu ESCB sú rokovania na zasadnutiach Rady guvernérov ECB dôverné;

K. ke že v lánku 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) . 1024/2013 sa ustanovuje, že ECB na ú ely vykonávania úloh, ktorými
bola poverená uvedeným nariadením, uplat uje príslušné právo Únie, a v prípade, že sa toto právo skladá zo smerníc,
aj vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa uvedené smernice transponujú;

L. ke že v súlade s budúcimi zmenami alebo budúcimi právnymi aktmi v tejto oblasti predpisujú ustanovenia práva
Únie, ktoré sa vz ahujú na spracovanie informácií považovaných za dôverné, najmä lánky 53 až 62 smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (2), orgánom zodpovedným za doh ad nad úverovými inštitúciami
a ich zamestnancom prísne povinnosti zachováva  služobné tajomstvo; ke že všetky osoby, ktoré pracujú alebo
pracovali pre príslušné orgány, sú viazané povinnos ou zachováva  služobné tajomstvo; ke že dôverné informácie,
ktoré takéto osoby získajú pri výkone svojich úloh, sa môžu zverejni  iba v súhrnnej alebo agregovanej podobe, na
základe ktorej nemožno identifikova  jednotlivé úverové inštitúcie bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa
vz ahuje trestné právo;

M. ke že v lánku 27 ods. 2 nariadenia EÚ . 1024/2013 sa ustanovuje, že na ú ely vykonávania úloh, ktorými sa ECB
poveruje týmto nariadením, je ECB v rámci obmedzení a na základe podmienok stanovených v príslušnom práve Únie
oprávnená vymie a  si informácie s vnútroštátnymi orgánmi a inštitúciami alebo orgánmi a inštitúciami Únie
v prípadoch, ke  príslušné právo Únie umož uje príslušným vnútroštátnym orgánom poskytova  informácie
uvedeným subjektom alebo ke lenské štáty môžu umožni  takéto poskytovanie informácií pod a príslušného
práva Únie;

N. ke že porušenie požiadaviek na zachovanie služobného tajomstva v súvislosti s informáciami o doh ade by malo
vies  k náležitým sankciám; ke že Parlament by mal vypracova  primeraný rámec následných opatrení pre prípad
porušenia dôvernosti zo strany svojich lenov alebo zamestnancov;

O. ke že organiza né od lenenie zamestnancov ECB, ktorí sa zaoberajú úlohami ECB v oblasti doh adu od zamest
nancov vykonávajúcich úlohy menovej politiky musí by  zabezpe ené tak, aby sa v plnej miere dodržiavalo nariadenie
(EÚ) . 1024/2013;

P. ke že táto dohoda nezah a výmenu dôverných informácií o menovej politike alebo o iných úlohách ECB, ktoré nie
sú sú as ou úloh zverených ECB v súlade s nariadením (EÚ) . 1024/2013;

Q. ke že touto dohodou nie je dotknutá zodpovednos  príslušných vnútroštátnych orgánov vo i národným parla
mentom v súlade s vnútroštátnym právom;
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R. ke že táto dohoda nezah a ani neovplyv uje zodpovednos  a povinnos  podáva  správy jednotného mechanizmu
doh adu vo i Rade, Komisii i národným parlamentom,

SA DOHODLI TAKTO:

I. ZODPOVEDNOS , PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM, DÔVERNOS

1. Správy

— ECB každoro ne predkladá správu Parlamentu (výro nú
správu) o vykonávaní úloh, ktoré jej boli udelené pod a
nariadenia (EÚ) . 1024/2013. Predseda rady pre doh ad
vystúpi s výro nou správou na verejnom vypo utí Parla
mentu. Návrh výro nej správy sa Parlamentu poskytne
dôverne v jednom z úradných jazykov Únie štyri
pracovné dni pred vypo utím. Preklady do ostatných
úradných jazykov Únie budú poskytnuté následne.
Výro ná správa sa okrem iného týka:

i) vykonávania úloh v oblasti doh adu;

ii) de by úloh s vnútroštátnymi orgánmi doh adu;

iii) spolupráce s ostatnými príslušnými vnútroštátnymi
orgánmi alebo orgánmi Únie;

iv) od lenenia úloh v oblasti menovej politiky od úloh
v oblasti doh adu;

v) vývoja štruktúry doh adu a jeho zamestnancov
vrátane po tu vyslaných národných expertov a ich
zloženia pod a štátnej príslušnosti;

vi) plnenia kódexu správania;

vii) metódy výpo tu a objemu poplatkov za doh ad;

viii) rozpo tu na úlohy v oblasti doh adu;

ix) skúseností s podávaním správ na základe lánku 23
nariadenia (EÚ) . 1024/2013 (nahlasovanie poru
šovania predpisov).

— V po iato nej fáze uvedenej v lánku 33 ods. 2 naria
denia (EÚ) . 1024/2013 ECB predkladá Parlamentu
štvr ro né správy o pokroku, ktorý sa dosahuje pri zavá
dzaní tohto nariadenia do praxe, obsahujúce okrem
iného:

i) vnútornú prípravu, organizáciu a plánovanie práce;

ii) konkrétne opatrenia na splnenie požiadavky odlú
enia funkcií v oblasti menovej politiky od funkcií

v oblasti doh adu;

iii) spoluprácu s ostatnými príslušnými vnútroštátnymi
orgánmi alebo orgánmi Únie;

iv) prípadné prekážky, s ktorými sa ECB stretla pri
príprave svojich úloh v oblasti doh adu;

v) prípadné obavy alebo zmeny kódexu správania.

— ECB zverejní výro nú správu na webových stránkach
jednotného mechanizmu doh adu. Informa ná e-
mailová linka ECB sa rozšíri tak, aby sa zaoberala
konkrétnymi otázkami týkajúcimi sa jednotného mecha
nizmu doh adu, a ECB zapracuje ohlasy, ktoré jej boli
zaslané prostredníctvom elektronickej pošty, do asto
kladených otázok na stránkach jednotného mechanizmu
doh adu.

2. Vypo utia a dôverné rozhovory

— Predseda rady pre doh ad sa na požiadanie príslušného
výboru Parlamentu zú ast uje na riadnych verejných
vypo utiach o plnení úloh v oblasti doh adu. Príslušné
výbory Parlamentu a ECB sa dohodnú na termínoch
dvoch takýchto vypo utí, ktoré sa uskuto nia v priebehu
nasledujúceho roka. Žiadosti o zmenu dohodnutých
termínov sa predložia v písomnej podobe.

— Predseda rady pre doh ad môže by  okrem toho
pozvaný na výmeny názorov ad hoc s príslušným
výborom Parlamentu o otázkach doh adu.

— Ak je to potrebné pre výkon právomocí Parlamentu
v súlade so ZFEÚ a právom Únie, môže predseda
príslušného výboru písomne a s udaním dôvodov
požiada  o uskuto nenie osobitných dôverných stret
nutí s predsedom rady pre doh ad. Takéto stretnutia sa
uskuto nia vo vzájomne odsúhlasenom termíne.

— Všetci ú astníci osobitných dôverných stretnutí podlie
hajú požiadavkám na dôvernos , ktoré sú rovnocenné
s požiadavkami platnými pre lenov rady pre doh ad
a zamestnancov ECB v oblasti doh adu.

— Na odôvodnenú žiados  predsedu rady pre doh ad alebo
predsedu príslušného výboru Parlamentu a na základe
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ich vzájomnej dohody sa môžu na riadnych vypo u
tiach, výmenách názorov ad hoc a na dôverných stret
nutiach zú astni  aj zástupcovia ECB v rade pre doh ad

i vysokopostavení zamestnanci z oblasti doh adu
(generálni riaditelia alebo ich zástupcovia).

— Na jednotný mechanizmus doh adu sa uplat uje zásada
otvorenosti inštitúcií Únie v súlade so ZFEÚ. Rozhovory
v rámci osobitných dôverných stretnutí sa riadia
zásadou otvorenosti a sústre ujú sa na relevantné okol
nosti. Patrí k nim výmena dôverných informácií o vyko
návaní úloh v oblasti doh adu v rámci obmedzení
stanovených právom Únie. Zverejnenie takýchto infor
mácií možno obmedzi  na základe právne vymedzených
požiadaviek na dôvernos .

— Zamestnanci Parlamentu a ECB nesmú zverejni  infor
mácie, ktoré získali po as svojej innosti v súvislosti
s úlohami, ktoré boli udelené ECB pod a nariadenia
(EÚ) . 1024/2013, a to ani po skon ení takejto innosti

i ukon ení zamestnaneckého pomeru.

— Riadne vypo utia, výmeny názorov ad hoc a dôverné
stretnutia môžu zah a  všetky aspekty innosti a fungo
vania jednotného mechanizmu doh adu pod a naria
denia (EÚ) . 1024/2013.

— Z dôverných stretnutí sa nevyhotovujú zápisnice ani
iné záznamy. Nepodávajú sa o nich vyhlásenia pre tla
ani iné médiá. Každý ú astník dôverných rozhovorov
musí zakaždým podpísa estné vyhlásenie, že nezve
rejní obsah týchto rozhovorov tretej osobe.

— Na dôverných stretnutiach sa môže zú ast ova  len
predseda rady pre doh ad a predseda a podpredsedovia
príslušného výboru Parlamentu. Predsedu rady pre
doh ad a predsedu i podpredsedov príslušného výboru
Parlamentu môžu sprevádza  dvaja pracovníci ECB, resp.
sekretariátu Parlamentu.

3. Zodpovedanie otázok

— Na písomné otázky Parlamentu odpovedá ECB písomne.
Otázky sa predsedovi rady pre doh ad sprostredkúvajú
prostredníctvom predsedu príslušného výboru Parla
mentu. Na otázky je potrebné odpoveda o
najrýchlejšie a v každom prípade v lehote piatich
týžd ov od ich doru enia Európskej centrálnej banke.

— ECB aj Parlament venujú osobitnú as  svojich webo
vých stránok uvedeným otázkam a odpovediam.

4. Prístup k informáciám

— ECB poskytne príslušnému výboru Parlamentu aspo
ucelený a zmysluplný záznam konaní rady pre doh ad,
ktorý mu umožní pochopi  rozhovory, a pripojí komen
tovaný zoznam rozhodnutí. V prípade, že Rada guver
nérov vyjadrí v súlade s lánkom 26 ods. 8 nariadenia
(EÚ) . 1024/2013 námietku proti návrhu rozhodnutia
rady pre doh ad, prezident ECB informuje predsedu
príslušného výboru Parlamentu o dôvodoch takejto
námietky v súlade s požiadavkami na dôvernos  uvede
nými v tejto dohode.

— V prípade nadchádzajúceho zrušenia úverovej inštitúcie
sa informácie nedôverného charakteru týkajúce sa tejto
úverovej inštitúcie zverejnia ex post, len o prestanú
plati  akéko vek obmedzenia pre poskytovanie relevant
ných informácií, ktoré vyplývali z požiadaviek na dôver
nos  pod a tejto dohody.

— Poplatky za doh ad, ako aj vysvetlenie k tomu, ako sa
vypo ítajú, sa uverej ujú na webových stránkach ECB.

— ECB uverej uje na svojich webových stránkach aj návod
k postupom v oblasti doh adu.

5. Ochrana utajovaných informácií a dokumentov ECB

— Parlament zavedie záruky a opatrenia zodpovedajúce
úrovni citlivosti informácií alebo dokumentov ECB
a informuje o nich ECB. V každom prípade sa sprístup
nené informácie i dokumenty použijú len na ú ely, na
ktoré boli poskytnuté.

— Parlament si vyžiada súhlas ECB na sprístupnenie infor
mácií alebo dokumentov dodato ným osobám alebo
inštitúciám a obe inštitúcie budú spolupracova  pri
akomko vek súdnom, správnom i inom konaní,
v ktorom sa požaduje prístup k takýmto informáciám
alebo dokumentom. ECB môže požiada  Parlament, aby
vzh adom na všetky alebo len ur ité kategórie sprístup
nených informácií alebo dokumentov viedol zoznam
osôb, ktoré majú prístup k týmto informáciám a doku
mentom.

II. VÝBEROVÉ KONANIA

— ECB ur uje a zverej uje kritériá výberu predsedu rady
pre doh ad vrátane rovnováhy schopností, znalosti
finan ných inštitúcií a trhov, ako aj skúseností v oblasti
finan ného doh adu a makroprudenciálneho doh adu.
Pri ur ovaní kritérií sa ECB zameriava na o najvyššiu
odbornos  a berie do úvahy potrebu zaru i  záujmy
Únie ako takej a rôznorodos  v zložení rady pre doh ad.
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— Príslušný výbor Parlamentu bude informovaný dva
týždne pred tým, ako Rada guvernérov ECB uverejní
oznámenie o vo nej pozícii, o podrobnostiach vrátane
kritérií výberu uchádza a a špecifického profilu pozície
a o „otvorenom výberovom konaní“, ktoré má v úmysle
uplatni  na výber predsedu.

— Rada guvernérov ECB informuje príslušný výbor Parla
mentu o zložení skupiny uchádza ov o pozíciu pred
sedu (po et uchádza ov, ich rôzne odborné schopnosti,
rodová vyváženos  a vyváženos  z h adiska štátnej
príslušnosti at .), ako aj o metóde, ktorou sa skupina
uchádza ov bude vyhodnocova  s cie om vypracova
užší zoznam najmenej dvoch kandidátov a nakoniec
ur i  návrh ECB.

— ECB poskytne príslušnému výboru Parlamentu užší
zoznam kandidátov na pozíciu predsedu rady pre
doh ad. ECB poskytne tento užší zoznam najneskôr tri
týždne pred tým, než predloží návrh na vymenovanie
predsedu.

— Príslušný výbor Parlamentu môže ECB položi  otázky
týkajúce sa výberových kritérií a užšieho zoznamu
kandidátov v lehote jedného týžd a po tom, o mu
boli doru ené. ECB na tieto otázky odpovie písomne
v lehote dvoch týžd ov.

— Schva ovací proces obsahuje tieto kroky:

— ECB zašle Parlamentu svoje návrhy na predsedu
a podpredsedu spolu s písomnými vysvetleniami
dôvodov.

— V príslušnom výbore Parlamentu sa uskuto ní
verejné vypo utie o navrhovanom predsedovi
a podpredsedovi rady pre doh ad.

— Parlament rozhodne o schválení kandidátov na pred
sedu a podpredsedu, ktorých navrhla ECB, v hlaso
vaní v príslušnom výbore a v pléne. Za bežných
okolností sa Parlament pri zoh adnení svojho kalen
dára snaží prija  rozhodnutie do šiestich týžd ov od
predloženia návrhu.

— Ak sa návrh na predsedu neschváli, môže ECB rozhod
nú , že využije skupinu pôvodných uchádza ov o túto
pozíciu alebo vyhlási nové výberové konanie vrátane
vypracovania a uverejnenia nového oznámenia o vo nej
pozícii.

— ECB predloží Parlamentu každý návrh na odvolanie
predsedu alebo podpredsedu z funkcie a podá vysvetle
nie.

— Do procesu schva ovania patrí:

— hlasovanie v príslušnom výbore Parlamentu o návrhu
uznesenia a

— hlasovanie v pléne o schválení alebo zamietnutí
tohto uznesenia.

— Ak Parlament alebo Rada informovali ECB o tom, že
považujú podmienky odvolania predsedu alebo
podpredsedu rady pre doh ad za splnené na ú ely

lánku 26 ods. 4 nariadenia (EÚ) . 1024/2013, ECB
poskytne svoje písomné vyjadrenie v lehote štyroch
týžd ov.

III. VYŠETROVANIA

— Ak Parlament zriadi vyšetrovací výbor v súlade
s lánkom 226 ZFEÚ a rozhodnutím Európskeho parla
mentu, Rady a Komisie 95/167/ES, Euratom, ESUO (1),
ECB pomáha v súlade s právom Únie vyšetrovaciemu
výboru pri výkone jeho úloh v súlade so zásadou
lojálnej spolupráce.

— Všetky innosti vyšetrovacieho výboru, pri ktorých bude
ECB pomáha , sa realizujú v rozsahu pôsobnosti
rozhodnutia 95/167/ES, Euratom, ESUO.

— ECB lojálne spolupracuje pri každom vyšetrovaní Parla
mentu uvedenom v lánku 20 ods. 9 nariadenia (EÚ)

. 1024/2013 v medziach rovnakého rámca, ktorý platí
pre vyšetrovacie výbory, a na základe rovnakej ochrany
dôvernosti, ktorú ustanovuje táto dohoda pre dôverné
rozhovory.

— Všetci príjemcovia informácií poskytnutých Parlamentu
v rámci vyšetrovaní podliehajú požiadavkám na dôver
nos , ktoré sú rovnocenné s požiadavkami platnými pre

lenov rady pre doh ad a pracovníkov ECB v oblasti
doh adu, a Parlament a ECB sa dohodnú na opatreniach
na zaistenie ochrany takýchto informácií.

— V prípade, že si ochrana verejného alebo súkromného
záujmu uznaného v rozhodnutí 2004/258/ES vyžaduje
zachovanie dôvernosti, Parlament zabezpe í zachovanie
tejto ochrany a nezverejní obsah takýchto informácií.

SK30.11.2013 Úradný vestník Európskej únie L 320/5

(1) Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 95/167/ES,
Euratom, ESUO z 19. apríla 1995 o podrobných ustanoveniach
o výkone vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu (Ú. v.
ES L 78, 6.4.1995, s. 1).
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— Práva a povinnosti inštitúcií a orgánov Únie ustanovené
v rozhodnutí 95/167/ES, Euratom, ESUO sa na ECB
uplat ujú primerane.

— Prípadné nahradenie rozhodnutia 95/167/ES, Euratom,
ESUO iným právnym aktom alebo jeho zmena povedú
k opätovnému prerokovaniu asti III tejto dohody. Kým
sa nedospeje k novej dohode o príslušných astiach,
na alej platí táto dohoda vrátane rozhodnutia
95/167/ES, Euratom, ESUO vo verzii ú innej ku d u
podpisu tejto dohody.

IV. KÓDEX SPRÁVANIA

— Pred prijatím kódexu správania uvedeného v lánku 19
ods. 3 nariadenia (EÚ) . 1024/2013 ECB informuje
príslušný výbor Parlamentu o hlavných prvkoch pripra
vovaného kódexu správania.

— Na písomnú žiados  príslušného výboru Parlamentu ECB
informuje písomne Parlament o uplat ovaní kódexu
správania. ECB taktiež informuje Parlament o potrebe
aktualizácie kódexu správania.

— Kódex správania sa venuje otázkam konfliktu záujmov
a zabezpe uje dodržiavanie pravidiel odlú enia funkcií
v oblasti menovej politiky od funkcií v oblasti doh adu.

V. PRIJÍMANIE AKTOV V ECB

— ECB riadne informuje príslušný výbor Parlamentu
o postupoch (vrátane harmonogramu), ktoré stanovila
pre prijímanie nariadení, rozhodnutí, usmernení a odpo
rú aní („aktov“) ECB, ktoré podliehajú verejnej konzul
tácii v súlade s nariadením (EÚ) . 1024/2013.

— ECB predovšetkým informuje príslušný výbor Parla
mentu o zásadách a druhoch ukazovate ov alebo infor
mácií, ktoré vo všeobecnosti využíva pri tvorbe aktov
a politických odporú aní s cie om zvýši  transparent
nos  a súdržnos  politiky.

— ECB zašle návrh aktov príslušnému výboru Parlamentu
pred za iatkom verejného konzulta ného procesu. Ak
Parlament predloží pripomienky k aktom, môže dôjs
k neformálnej výmene názorov s ECB o týchto pripo
mienkach. Takéto neformálne výmeny názorov sa
konajú súbežne s otvorenými verejnými konzultáciami,
ktoré ECB vedie v súlade s lánkom 4 ods. 3 nariadenia
(EÚ) . 1024/2013.

— Len o ECB akt prijme, zašle ho príslušnému výboru
Parlamentu. ECB taktiež pravidelne písomne informuje
Parlament o potrebe aktualizácie prijatých aktov.

VI. ZÁVERE NÉ USTANOVENIA

1. Praktické uplat ovanie tejto dohody vyhodnocujú obe
inštitúcie každé tri roky.

2. Táto dohoda nadobúda ú innos  d om nadobudnutia
ú innosti nariadenia (EÚ) . 1024/2013 alebo d om
nasledujúcim po podpise tejto dohody, pod a toho, o
nastane neskôr.

3. Povinnosti týkajúce sa dôvernosti informácií zaväzujú
obe inštitúcie aj po skon ení platnosti tejto dohody.

4. Táto dohoda sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej
únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom a v Bruseli 6. novembra 2013

Za Európsky parlament
predseda

M. SCHULZ

Za Európsku centrálnu banku
predseda

M. DRAGHI

SKL 320/6 Úradný vestník Európskej únie 30.11.2013
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Kódex správania pri rokovaniach v rámci riadneho legislatívneho postupu1

1. Úvod

Tento kódex správania obsahuje usmernenia v rámci Parlamentu k tomu, ako majú prebiehať rokovania
počas všetkých fáz riadneho legislatívneho postupu vrátane tretieho čítania, a mal by sa vykladať v
spojení s článkami 70 až 74 rokovacieho poriadku.

Kódex dopĺňa príslušné ustanovenia Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe
práva2, ktoré sa týkajú transparentnosti a koordinácie legislatívneho procesu, ako aj Spoločné
vyhlásenie o praktických opatreniach pre spolurozhodovací postup3, na ktorom sa dohodli Parlament,
Rada a Komisia 13. júna 2007.

2. Všeobecné zásady a príprava na rokovania

Medziinštitucionálne rokovania v kontexte riadneho legislatívneho postupu sú založené na zásadách
transparentnosti, zodpovednosti a účinnosti, aby sa zaistil spoľahlivý, sledovateľný a otvorený proces
prijímania rozhodnutí v rámci Parlamentu, ako aj vo vzťahu k verejnosti.

Parlament by mal vo všeobecnosti využívať všetky možnosti dostupné vo všetkých fázach riadneho
legislatívneho postupu. Rozhodnutie začať rokovania, najmä s cieľom dosiahnuť dohodu v prvom
čítaní, sa posudzuje vždy podľa konkrétneho prípadu, pričom sa berú do úvahy charakteristické
vlastnosti každého jedného spisu.

Spravodajca oznámi možnosť začať rokovania s Radou celému výboru, ktorý rozhodne v súlade s
príslušným článkom rokovacieho poriadku. Mandát predstavuje legislatívna správa výboru alebo
pozmeňujúce návrhy prijaté v pléne na účel rokovaní v prvom čítaní, pozícia Parlamentu v prvom čítaní
na účel rokovaní v skorom druhom čítaní alebo v druhom čítaní a pozícia Parlamentu v druhom čítaní
na účel rokovaní v treťom čítaní.

Parlament je informovaný o rozhodnutiach o začatí rokovaní a vykonáva nad nimi kontrolu. S cieľom
zabezpečiť čo najväčšiu mieru transparentnosti v legislatívnom procese predseda Konferencie
predsedov výborov pravidelne informuje Konferenciu predsedov a systematicky a včas jej poskytuje
informácie o všetkých rozhodnutiach výboru o začatí rokovaní a o napredovaní spisov v rámci riadneho
legislatívneho postupu. Každá dohoda dosiahnutá počas rokovaní sa považuje za predbežnú dovtedy,
kým ju Parlament neprijme.

Za priebeh rokovaní v prvom čítaní, skorom druhom čítaní a v druhom čítaní nesie hlavnú
zodpovednosť gestorský výbor, ktorého zastupuje rokovacia skupina v súlade s článkom 74
rokovacieho poriadku. V treťom čítaní zastupuje Parlament na rokovaniach jeho delegácia v
Zmierovacom výbore, ktorú vedie jeden z podpredsedov zodpovedných za zmierovací postup. Počas
rokovaní je potrebné zachovávať politickú rovnováhu a všetky politické skupiny majú právo byť
zastúpené aspoň na úrovni zamestnancov.

Tento kódex správania sa uplatňuje mutatis mutandis, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 57
rokovacieho poriadku o postupe pridružených výborov alebo článku 58 rokovacieho poriadku o postupe
spoločných výborov, najmä pokiaľ ide o zloženie rokovacej skupiny a priebeh rokovaní. Predsedovia
dotknutých výborov by sa mali vopred dohodnúť na podmienkach ich spolupráce počas
medziinštitucionálnych rokovaní.

1 V znení schválenom Konferenciou predsedov 28. septembra 2017.
2 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
3 Ú. v. EÚ C 145, 30.6.2007, s. 5.
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3. Priebeh rokovaní a finalizácia dohody

Parlament zo zásady a s cieľom zvýšiť transparentnosť poskytne prostriedky potrebné na to, aby bola
verejnosť riadne informovaná počas celého legislatívneho cyklu, pričom úzko spolupracuje s ostatnými
inštitúciami na uľahčení sledovateľnosti legislatívneho procesu. K tomu patrí aj spoločné oznamovanie
úspešných výsledkov legislatívnych postupov, a to aj prostredníctvom spoločných tlačových
konferencií alebo akýchkoľvek iných prostriedkov, ktoré sa považujú za vhodné.

Rokovania formou trialógov vychádzajú z jedného spoločného dokumentu (zvyčajne vo forme
viacstĺpcového dokumentu), ktorý vyjadruje pozíciu príslušných inštitúcií ku každému pozmeňujúcemu
návrhu inštitúcií a obsahuje aj všetky predbežne dohodnuté kompromisné znenia textu. Tento spoločný
dokument slúži všetkým inštitúciám a každé znenie, ktoré sa rozosiela na účel trialógu, by v zásade
mali schváliť spoluzákonodarcovia. Po každom trialógu poskytne predseda rokovacej skupiny a
spravodajca gestorskému výboru alebo jeho koordinátorom informácie o tom, ako napredujú rokovania.

Ak sa dosiahne predbežná dohoda s Radou, predseda rokovacej skupiny a spravodajca informujú v plnej
miere gestorský výbor o výsledku rokovaní, ktorý sa uverejní. Gestorský výbor dostane text každej
dosiahnutej predbežnej dohody na posúdenie vo formáte, v ktorom sú jasne vyznačené zmeny návrhu
legislatívneho aktu. Gestorský výbor prijme rozhodnutie v súlade s článkom 74 rokovacieho poriadku.

Predbežná dohoda dosiahnutá počas rokovaní sa potvrdí písomne oficiálnym listom. V prípade dohôd
v prvom a druhom čítaní predseda Coreperu potvrdí predbežnú dohodu písomne predsedovi gestorského
výboru, zatiaľ čo v prípade dohody v skorom druhom čítaní predseda gestorského výboru informuje
Radu o tom, že odporučí plénu, aby prijalo pozíciu Rady v prvom čítaní, ktorá zodpovedá textu
predbežnej dohody, v druhom čítaní v Parlamente bez pozmeňujúcich návrhov1.

Medzi schválením predbežnej dohody výborom a hlasovaním v Parlamente musí byť dostatok času na
to, aby politické skupiny mohli pripraviť svoje konečné stanovisko.

V súlade s článkom 203 rokovacieho poriadku sa urobí právno-lingvistická finalizácia predbežnej
dohody. Bez výslovného súhlasu Parlamentu a Rady na príslušnej úrovni sa v žiadnej predbežnej
dohode nesmú robiť zmeny.

4. Podpora rokovacej skupiny

Rokovacej skupine sa poskytnú všetky prostriedky potrebné na to, aby mohla riadne vykonávať
svoju prácu. Pomáha jej tzv. administratívny projektový tím, ktorého koordináciu zabezpečuje
sekretariát gestorského výboru a ktorého súčasťou by mali byť minimálne oddelenie pre
legislatívne veci, právna služba, riaditeľstvo pre legislatívne akty, tlačová služba Parlamentu,
ako aj ďalšie príslušné útvary, o ktorých sa rozhodne podľa konkrétneho prípadu. Na prípravné
schôdze pred trialógom alebo na nadväzujúce schôdze po trialógu sa pozývajú poradcovia
politických skupín. Oddelenie pre legislatívne veci koordinuje poskytovanie administratívnej
pomoci delegácii Parlamentu v Zmierovacom výbore.

1 Pozri bod 18 Spoločného vyhlásenia o praktických opatreniach pre spolurozhodovací postup.

C2_Kódex správania pri rokovaniach v rámci riadneho legislatívneho postupu

- 87 -



C3_Medziinštitucionálna dohoda o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov

- 88 -



C3_Medziinštitucionálna dohoda o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov

- 89 -



C3_Medziinštitucionálna dohoda o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov

- 90 -



C4_Medziinštitucionálna dohoda o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov

- 91 -



C4_Medziinštitucionálna dohoda o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov

- 92 -



C5_Medziinštitucionálna dohoda o spoločných pravidlách pre kvalitu tvorby legislatívy spoločenstva

- 93 -



C5_Medziinštitucionálna dohoda o spoločných pravidlách pre kvalitu tvorby legislatívy spoločenstva

- 94 -



C5_Medziinštitucionálna dohoda o spoločných pravidlách pre kvalitu tvorby legislatívy spoločenstva

- 95 -



Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú 
zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v 
Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné 

prostredníctvom odkazov v tomto dokumente 

►B MEDZIINŠTITUCIONÁLNA DOHODA MEDZI EURÓPSKYM PARLAMENTOM, RADOU 
EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKOU KOMISIOU O ROZPOČTOVEJ DISCIPLÍNE, 
SPOLUPRÁCI V ROZPOČTOVÝCH ZÁLEŽITOSTIACH A SPRÁVNOM FINANČNOM 
RIADENÍ, AKO AJ O NOVÝCH VLASTNÝCH ZDROJOCH VRÁTANE PLÁNU NA 

ZAVEDENIE NOVÝCH VLASTNÝCH ZDROJOV 

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA DOHODA 

zo 16. decembra 2020 

medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej 
disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o 

nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov 

(Ú. v. EÚ L 433I, 22.12.2020, s. 28) 

Opravené a doplnené: 

►C1 Korigendum, Ú. v. EÚ L 24, 3.2.2022, s. 139 (32020Q1222(01)) 

02020Q1222(01) — SK — 22.12.2020 — 000.001 — 1
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MEDZIINŠTITUCIONÁLNA DOHODA MEDZI EURÓPSKYM 
PARLAMENTOM, RADOU EURÓPSKEJ ÚNIE 
A EURÓPSKOU KOMISIOU O ROZPOČTOVEJ DISCIPLÍNE, 
SPOLUPRÁCI V ROZPOČTOVÝCH ZÁLEŽITOSTIACH 
A SPRÁVNOM FINANČNOM RIADENÍ, AKO AJ O NOVÝCH 
VLASTNÝCH ZDROJOCH VRÁTANE PLÁNU NA ZAVEDENIE 

NOVÝCH VLASTNÝCH ZDROJOV 

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA DOHODA 

zo 16. decembra 2020 

medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie 
a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci 
v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako 
aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových 

vlastných zdrojov 

1. Účelom tejto dohody je implementovať rozpočtovú disciplínu, 
zlepšiť fungovanie ročného rozpočtového postupu a spoluprácu medzi 
inštitúciami v rozpočtových záležitostiach, ako aj zabezpečiť správne 
finančné riadenie, spolupracovať a stanoviť plán na zavedenie nových 
vlastných zdrojov v období viacročného finančného rámca na roky 
2021 – 2027 (ďalej len „VFR 2021-2027“), ktoré budú dostatočné na 
pokrytie splácania Nástroja Európskej únie na obnovu zriadeného naria
dením Rady (EÚ) 2020/2094 ( 1 ) (ďalej len „nariadenie o EURI“). 

2. Rozpočtová disciplína uvedená v tejto dohode sa vzťahuje na 
všetky výdavky. Táto dohoda je počas svojej platnosti pre inštitúcie 
záväzná. Prílohy k tejto dohode sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

3. Touto dohodou sa nemenia príslušné rozpočtové a legislatívne 
právomoci inštitúcií, ktoré sú stanovené v zmluvách, v nariadení Rady 
(EÚ, Euratom) 2020/2093 ( 2 ) (ďalej len „nariadenie o VFR“), nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 ( 3 ) (ďalej len 
„nariadenie o rozpočtových pravidlách“) a rozhodnutí Rady (EÚ, 
Euratom) 2020/2053 ( 4 ) (ďalej len „rozhodnutie o vlastných zdrojoch“) 
a nie sú ňou dotknuté právomoci národných parlamentov týkajúce sa 
vlastných zdrojov. 

4. Akákoľvek zmena tejto dohody si vyžaduje vzájomnú dohodu 
inštitúcií. 

▼B 

( 1 ) Nariadenie Rady (EÚ) 2020/2094 zo 14. decembra 2020, ktorým sa zriaďuje 
Nástroj Európskej únie na obnovu s cieľom podporiť obnovu po kríze 
COVID-19 (pozri stranu 23 tohto úradného vestníka). 

( 2 ) Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa 
stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 (pozri stranu 11 
tohto úradného vestníka). 

( 3 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 
z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, 
(EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) 
č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia 
č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 
(Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1). 

( 4 ) Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 o systéme 
vlastných zdrojov Európskej únie a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, 
Euratom (Ú. v. EÚ L 424, 15.12.2020, s. 1).
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5. Táto dohoda pozostáva zo štyroch častí: 

— časť I obsahuje ustanovenia týkajúce sa viacročného finančného 
rámca (ďalej len „VFR“) a tematických a netematických osobitných 
nástrojov, 

— časť II sa týka medziinštitucionálnej spolupráce v rozpočtových 
záležitostiach, 

— časť III obsahuje ustanovenia týkajúce sa správneho finančného 
riadenia finančných prostriedkov Únie, 

— časť IV obsahuje ustanovenia týkajúce sa kvality a porovnateľnosti 
údajov o prijímateľoch v kontexte ochrany rozpočtu Únie. 

6. Táto dohoda nadobúda platnosť 16. decembra 2020 a nahrádza 
Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci 
v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení ( 5 ). 

ČASŤ I 

VFR A OSOBITNÉ NÁSTROJE 

A. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VFR 

7. Inštitúcie na účely správneho finančného riadenia v čo najväčšej 
miere zabezpečia, aby v priebehu rozpočtového postupu a počas prijí
mania všeobecného rozpočtu Únie zostali k dispozícii dostatočné 
rezervy v rámci stropov jednotlivých okruhov VFR, s výnimkou podo
kruhu Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť. 

Aktualizácia prognóz týkajúcich sa platobných rozpočtových 
prostriedkov 

8. Komisia každoročne vykoná aktualizáciu prognóz platobných 
rozpočtových prostriedkov na obdobie aspoň do roku 2027. V tejto 
aktualizácii sa zohľadnia všetky relevantné informácie vrátane skutočnej 
implementácie viazaných rozpočtových prostriedkov a platobných 
rozpočtových prostriedkov, ako aj prognózy implementácie. Zohľadnia 
sa takisto pravidlá určené na zaistenie riadneho vývoja platobných 
rozpočtových prostriedkov v porovnaní s viazanými rozpočtovými 
prostriedkami a prognózami rastu hrubého národného dôchodku 
(HND) Únie. 

B. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA TEMATICKÝCH 
A NETEMATICKÝCH OSOBITNÝCH NÁSTROJOV 

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii 

9. Ak sú splnené podmienky pre mobilizáciu prostriedkov Európ
skeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii stanovené v príslušnom 
základnom akte, Komisia predloží návrh na ich mobilizáciu, a rozhod
nutie o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa 
globalizácii prijmú spoločne Európsky parlament a Rada. 

Súčasne s predložením svojho návrhu rozhodnutia o mobilizácii 
prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii 
Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun 
prostriedkov do príslušných rozpočtových riadkov. 

▼B 

( 5 ) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
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Presuny týkajúce sa Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii 
sa vykonajú v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. 

Rezerva na solidaritu a núdzovú pomoc 

10. Ak Komisia usúdi, že sú splnené podmienky pre mobilizáciu 
rezervy na solidaritu a núdzovú pomoc, predloží Európskemu parla
mentu a Rade návrh na presun prostriedkov z tejto rezervy do prísluš
ných rozpočtových riadkov v súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách. 

Rozhodnutie mobilizovať sumy podľa článku 9 ods. 1 písm. a) naria
denia o VFR prijmú spoločne Európsky parlament a Rada na návrh 
Komisie v súlade s príslušným základným aktom. 

Pred akýmkoľvek návrhom na presun z rezervy na solidaritu a núdzovú 
pomoc na účely pomoci podľa článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia 
o VFR Komisia preskúma možnosti prerozdelenia rozpočtových 
prostriedkov. 

Pobrexitová adaptačná rezerva 

11. Ak sú splnené podmienky pre mobilizáciu prostriedkov z pobre
xitovej adaptačnej rezervy stanovené v príslušnom nástroji, Komisia 
predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun prostriedkov 
do príslušných rozpočtových riadkov. 

Presuny týkajúce sa pobrexitovej adaptačnej rezervy sa vykonajú 
v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. 

Nástroj jednotnej rezervy 

12. Komisia môže v súvislosti s návrhom rozpočtu alebo návrhom 
opravného rozpočtu navrhnúť mobilizáciu súm zodpovedajúcich 
všetkým alebo niektorým z rezerv uvedených v článku 11 ods. 1 
prvom pododseku písm. a) a c) nariadenia o VFR. Mobilizáciu 
akýchkoľvek súm uvedených v článku 11 ods. 1 prvom pododseku 
písm. c) uvedeného nariadenia navrhuje Komisia po dôkladnej analýze 
všetkých ostatných finančných možností. 

Európsky parlament a Rada môžu tieto sumy mobilizovať v rámci 
rozpočtového postupu stanoveného v článku 314 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“). 

Nástroj flexibility 

13. Komisia predloží návrh na mobilizáciu nástroja flexibility po 
tom, čo preskúma všetky možnosti na prerozdelenie rozpočtových 
prostriedkov v rámci okruhu, v ktorom sa vyžadujú dodatočné výdavky. 

V uvedenom návrhu sa stanovia potreby, ktoré sa majú pokryť, 
a príslušná suma. Takýto návrh sa môže predložiť v súvislosti s návrhom 
rozpočtu alebo návrhom opravného rozpočtu. 

Európsky parlament a Rada môžu mobilizovať nástroj flexibility 
v rámci rozpočtového postupu stanoveného v článku 314 ZFEÚ. 

▼B
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ČASŤ II 

ZLEPŠENIE MEDZIINŠTITUCIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE 
V ROZPOČTOVÝCH ZÁLEŽITOSTIACH 

A. POSTUP MEDZIINŠTITUCIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE 

14. Podrobnosti týkajúce sa medziinštitucionálnej spolupráce v prie
behu rozpočtového postupu sa uvádzajú v prílohe I. 

15. V súlade s článkom 312 ods. 5 ZFEÚ prijmú inštitúcie všetky 
opatrenia potrebné na uľahčenie prijatia nového VFR alebo jeho revízie 
v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom stanoveným v článku 
312 ods. 2 ZFEÚ. Takéto opatrenia budú zahŕňať pravidelné zasadnutia 
a výmenu informácií medzi Európskym parlamentom a Radou a z 
iniciatívy Komisie stretnutia predsedov inštitúcií, ako sa stanovuje 
v článku 324 ZFEÚ, v záujme podpory konzultácií a zblíženia pozícií 
inštitúcií. Ak sa predloží návrh nového VFR alebo jeho podstatnej 
revízie, budú sa inštitúcie usilovať stanoviť osobitné dojednania pre 
vzájomnú spoluprácu a dialóg počas celého procesu vedúceho k prijatiu 
návrhu. 

Rozpočtová transparentnosť 

16. Komisia vypracuje výročnú správu, ktorá sa pripojí k všeobec
nému rozpočtu Únie, a v ktorej sa zhromaždia dostupné informácie, 
ktoré nemajú dôverný charakter, týkajúce sa: 

a) aktív a pasív Únie vrátané tých, ktoré vyplývajú z operácií prijímania 
a poskytovania úverov vykonávaných Úniou v súlade s jej právo
mocami podľa zmlúv; 

b) príjmov, výdavkov, aktív a pasív Európskeho rozvojového fondu ( 6 ), 
Európskeho nástroja finančnej stability, Európskeho mechanizmu pre 
stabilitu a iných prípadných budúcich mechanizmov; 

c) výdavkov, ktoré členské štáty vynaložili v rámci posilnenej spolu
práce, pokiaľ nie sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie; 

d) výdavkov v oblasti klímy, a to na základe účinnej metodiky, ktorú 
stanovila Komisia, a v prípade potreby v súlade s odvetvovými práv
nymi predpismi, na účely monitorovania vynakladania výdavkov 
v oblasti klímy a ich výkonnosti, aby sa dosiahol celkový cieľ vyna
ložiť aspoň 30 % celkovej sumy rozpočtu Únie a Nástroja Európskej 
únie na obnovu na výdavky podporujúce ciele v oblasti klímy pričom 
sa zohľadnia účinky postupného ukončenia financovania v rámci 
Nástroja Európskej únie na obnovu a bude sa rozlišovať medzi zmier 
ňovaním zmeny klímy a adaptáciou na ňu, ak je to možné. 

▼B 

( 6 ) Ako sa stanovuje vo Vnútornej dohode medzi zástupcami vlád členských 
štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej 
únie na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 
2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej 
pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2013, s. 1), a v 
predchádzajúcich vnútorných dohodách.
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V prípade, že sa v jednom alebo vo viacerých príslušných progra
moch nedosiahne dostatočný pokrok pri dosahovaní cieľa týkajúceho 
sa výdavkov v oblasti klímy, inštitúcie v súlade so svojimi zodpo
vednosťami a príslušnými právnymi predpismi uskutočnia vzájomné 
konzultácie o vhodných opatreniach, ktoré sa majú prijať s cieľom 
zabezpečiť, aby výdavky Únie na ciele v oblasti klímy počas celého 
VFR 2021 – 2027 zodpovedali aspoň 30 % celkovej sumy rozpočtu 
Únie a výdavkov v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu; 

e) výdavkov prispievajúcich k zastaveniu a zvráteniu poklesu biodiver
zity na základe účinnej, transparentnej a komplexnej metodiky stano
venej Komisiou v spolupráci s Európskym parlamentom a Radou 
a prípadne v súlade s odvetvovými právnymi predpismi v záujme 
dosiahnutia cieľa, aby sa v roku 2024 vynaložilo na ciele v oblasti 
biodiverzity 7,5 % ročných výdavkov v rámci VFR a v rokoch 2026 
a 2027 10 % ročných výdavkov v rámci VFR, pričom sa zohľadní 
existujúce prekrývanie medzi cieľmi v oblasti klímy a biodiverzity; 

f) podpory rovnosti medzi ženami a mužmi, ako aj práv a rovnakých 
príležitostí pre všetkých počas implementácie a monitorovania 
príslušných programov, a uplatňovania týchto cieľov, ako aj uplat 
ňovania hľadiska rodovej rovnosti, a to aj tým, že v rámci lepšej 
tvorby práva sa v posúdeniach vplyvu a hodnoteniach posilnení 
posudzovanie vplyvu na rodovú rovnosť. Komisia preskúma, ako 
vypracovať metodiku na meranie príslušných výdavkov na úrovni 
programu vo VFR 2021 – 2027. Komisia začne túto metodiku 
používať hneď ako bude k dispozícii. Komisia najneskôr do 
1. januára 2023 zavedie túto metodiku pre niektoré centrálne riadené 
programy s cieľom otestovať jej použiteľnosť. V polovici obdobia sa 
preskúma, či sa táto metodika môže rozšíriť aj na iné programy na 
zvyšné obdobie platnosti VFR 2021-2027; 

g) plnenia cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja vo všetkých 
príslušných programoch Únie VFR 2021 – 2027. 

Účinné metodiky uvedené v písmenách d) a e) prvého odseku budú, 
pokiaľ je to možné, obsahovať odkaz na príspevok rozpočtu Únie 
k Európskej zelenej dohode, čo zahŕňa zásadu „nespôsobovať škodu“. 

Účinná metodika uvedená v písmene d) prvého odseku bude trans
parentná, komplexná, orientovaná na výsledky a založená na výkon
nosti, bude zahŕňať každoročné konzultácie Komisie s Európskym 
parlamentom a Radou a bude určovať príslušné opatrenia, ktoré sa 
majú prijať v prípade nedostatočného pokroku pri dosahovaní prísluš
ných cieľov. 

Žiadna z metodík uvedených v tomto bode by nemala viesť k nadmer
nému administratívnemu zaťaženiu realizátorov ani prijímateľov projek
tov. 

17. Komisia vypracuje výročnú správu o implementácii Nástroja 
Európskej únie na obnovu. V uvedenej výročnej správe sa zhromaždia 
dostupné informácie, ktoré nemajú dôverný charakter a týkajú sa: 

▼B
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— aktív a pasív vyplývajúcich z operácií prijímania a poskytovania 
úverov vykonávaných podľa článku 5 rozhodnutia o vlastných zdro
joch, 

— súhrnného objemu získaných finančných prostriedkov pripísaných 
na programy Únie v rámci implementácie Nástroja Európskej únie 
na obnovu v predchádzajúcom roku, rozčlenených podľa jednotli
vých programov a rozpočtových riadkov, 

— prínosu vypožičaných finančných prostriedkov k dosiahnutiu cieľov 
Nástroja Európskej únie na obnovu a osobitných programov Únie. 

B. ZAČLENENIE FINANČNÝCH USTANOVENÍ DO LEGISLATÍVNYCH 
AKTOV 

18. Všetky legislatívne akty, ktoré sa týkajú viacročných programov, 
prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom, obsahujú ustanove
nie, v ktorom zákonodarca stanovuje finančné krytie príslušného 
programu. 

Táto suma predstavuje pre Európsky parlament a Radu v priebehu 
ročného rozpočtového postupu hlavnú referenčnú sumu. 

V prípade programov uvedených v prílohe II k nariadeniu o VFR sa 
hlavná referenčná suma automaticky zvýši o dodatočné pridelené 
prostriedky uvedené v článku 5 ods. 1 nariadenia o VFR. 

Európsky parlament a Rada, ako aj Komisia pri zostavovaní návrhu 
rozpočtu, sa zaväzujú, že sa od tejto sumy neodchýlia o viac ako 
15 %, a to počas celého obdobia trvania príslušného programu, ak sa 
nevyskytnú nové, objektívne a dlhodobé okolnosti, ktoré budú jasne 
a presne odôvodnené, pričom sa zohľadnia výsledky dosiahnuté pri 
implementácii programu, najmä na základe hodnotení. Žiadne zvýšenie 
vyplývajúce z takejto zmeny neprekročí existujúci strop príslušného 
okruhu, a to bez toho, aby bolo dotknuté použitie nástrojov uvedených 
v nariadení o VFR a v tejto dohode. 

Štvrtý odsek sa nevzťahuje na dodatočné pridelené prostriedky uvedené 
v treťom odseku. 

Tento bod sa nevzťahuje na rozpočtové prostriedky pre súdržnosť, ktoré 
sú prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom a vopred pride
lené pre členské štáty, a v prípade ktorých sa stanovuje finančné krytie 
na celé obdobie trvania programu, ani na prostriedky pre veľké projekty 
uvedené v článku 18 nariadenia o VFR. 

19. Právne záväzné akty Únie, ktoré sa týkajú viacročných 
programov a ktoré nie sú prijaté v súlade s riadnym legislatívnym 
postupom, neobsahujú „sumu považovanú za potrebnú“. 

Ak by si Rada želala zahrnúť finančnú referenčnú sumu, táto suma sa 
považuje za vyjadrenie vôle zákonodarcu a nie sú ňou dotknuté rozpoč
tové právomoci Európskeho parlamentu a Rady stanovené v ZFEÚ. Do 
všetkých právne záväzných aktov Únie, ktoré obsahujú takúto finančnú 
referenčnú sumu, sa musí zahrnúť ustanovenie na tento účel. 

C. VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA RYBÁRSKYCH DOHÔD 

20. Výdavky týkajúce sa rybárskych dohôd podliehajú nasledujúcim 
osobitným pravidlám. 
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Komisia sa zaväzuje, že bude Európsky parlament pravidelne infor
movať o príprave a priebehu rokovaní o rybárskych dohodách vrátane 
vplyvov týchto dohôd na rozpočet. 

Inštitúcie sa zaväzujú, že v priebehu legislatívneho postupu, ktorý sa 
týka rybárskych dohôd, vynaložia všetko úsilie na to, aby všetky 
postupy prebehli čo najrýchlejšie. 

Sumy stanovené v rozpočte na nové rybárske dohody alebo na 
predĺženie platnosti rybárskych dohôd, ktoré nadobúdajú platnosť po 
1. januári príslušného rozpočtového roka, sa zahrnú do rezervy. 

Ak sa ukáže, že rozpočtové prostriedky týkajúce sa rybárskych dohôd 
vrátane rezervy sú nedostatočné, Komisia poskytne Európskemu parla
mentu a Rade potrebné informácie o príčinách tejto situácie a opatre
niach, ktoré možno prijať podľa stanovených postupov. V prípade 
potreby Komisia navrhne vhodné opatrenia. 

Komisia štvrťročne predkladá Európskemu parlamentu a Rade podrobné 
informácie o vykonávaní platných rybárskych dohôd a finančnú 
prognózu na zostávajúcu časť roka. 

21. Bez toho, aby boli dotknuté príslušné postupy, ktorými sa riadi 
rokovanie o rybárskych dohodách, sa Európsky parlament a Rada 
v rámci rozpočtovej spolupráce zaväzujú, že dosiahnu včasnú dohodu 
o primeranom financovaní rybárskych dohôd. 

D. FINANCOVANIE SPOLOČNEJ ZAHRANIČNEJ A BEZPEČNOSTNEJ 
POLITIKY (SZBP) 

22. Celková suma operačných výdavkov na SZBP sa v plnej výške 
zahrnie do jednej rozpočtovej kapitoly s názvom SZBP. Táto suma 
pokrýva skutočné predvídateľné potreby stanovené v rámci zostavo
vania návrhu rozpočtu na základe prognóz, ktoré každoročne vypracúva 
vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 
(ďalej len „vysoký predstaviteľ“). Na pokrytie nepredvídaných akcií sa 
ponechá primeraná rezerva. Žiadne finančné prostriedky sa nesmú 
zahrnúť do rezervy. 

23. V prípade výdavkov na SZBP, ktoré sa hradia z rozpočtu Únie 
v súlade s článkom 41 Zmluvy o Európskej únii, sa inštitúcie snažia 
v zmierovacom výbore uvedenom v článku 314 ods. 5 ZFEÚ a na 
základe návrhu rozpočtu vypracovaného Komisiou dospieť každý rok 
k dohode o výške operačných výdavkov a o rozdelení tejto sumy medzi 
články rozpočtovej kapitoly SZBP. Ak sa dohoda nedosiahne, Európsky 
parlament a Rada zahrnú do rozpočtu sumu uvedenú v predchádzajúcom 
rozpočte alebo sumu navrhnutú v návrhu rozpočtu, podľa toho, ktorá 
z týchto súm je nižšia. 

Celková suma operačných výdavkov na SZBP sa rozdelí medzi články 
rozpočtovej kapitoly SZBP, ako sa navrhuje v treťom odseku. Každý 
článok zahŕňa už prijaté akcie, plánované akcie, ktoré zatiaľ neboli 
prijaté, a sumy pre budúce – teda nepredvídané – akcie, ktoré má 
Rada prijať počas dotknutého rozpočtového roka. 
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V rámci rozpočtovej kapitoly SZBP by mohli byť články, do ktorých sa 
zahrnú akcie SZBP, označené takto: 

— jednotlivé hlavné misie, ako sa uvádza v článku 52 ods. 1 písm. g) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách, 

— iné misie (na účely operácií krízového riadenia, predchádzania konf
liktom, ich riešenia a stabilizácie, monitorovania a zavádzania 
mierových a bezpečnostných procesov), 

— nešírenie zbraní a odzbrojenie, 

— núdzové opatrenia, 

— prípravné a následné opatrenia, 

— osobitní zástupcovia Európskej únie. 

Keďže Komisia je na základe nariadenia o rozpočtových pravidlách 
oprávnená autonómne presúvať rozpočtové prostriedky medzi článkami 
v rámci rozpočtovej kapitoly SZBP, zabezpečí sa tak flexibilita, ktorá sa 
považuje za nevyhnutnú na rýchlu implementáciu akcií SZBP. Ak suma 
v rozpočtovej kapitole SZBP počas rozpočtového roka nie je dostatočná 
na pokrytie potrebných výdavkov, Európsky parlament a Rada sa na 
návrh Komisie usilujú urýchlene nájsť riešenie. 

24. Vysoký predstaviteľ každý rok vedie s Európskym parlamentom 
konzultácie o výhľadovom dokumente, ktorý sa predkladá do 15. júna 
príslušného roku a v ktorom sa stanovujú hlavné aspekty a základné 
rozhodnutia SZBP vrátane finančných vplyvov na rozpočet Únie, 
hodnotenia opatrení zavedených v roku n-1 a posúdenia koordinácie 
a komplementarity SZBP s ostatnými externými finančnými nástrojmi 
Únie. Vysoký predstaviteľ okrem toho v rámci pravidelného politického 
dialógu pravidelne informuje Európsky parlament o SZBP na spoloč
ných konzultačných zasadnutiach, ktoré sa konajú aspoň päťkrát za rok 
a ktoré sa dohodnú najneskôr do 30. novembra každého roku. Účasť na 
uvedených zasadnutiach určí samostatne Európsky parlament a Rada, 
pričom zohľadnia ciele a povahu informácií prerokovávaných na týchto 
zasadnutiach. 

Komisia sa vyzve, aby sa na týchto zasadnutiach zúčastnila. 

Ak Rada prijme rozhodnutie v oblasti SZBP, ktoré je spojené so 
vznikom výdavkov, vysoký predstaviteľ zašle bezodkladne, a v každom 
prípade najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa prijatia rozhod
nutia, Európskemu parlamentu odhad predpokladaných nákladov (ďalej 
len „finančný výkaz“), a to najmä nákladov, ktoré sa týkajú časového 
rámca, zamestnancov, využívania priestorov a inej infraštruktúry, 
dopravných zariadení, požiadaviek na odborné vzdelávanie a bezpečnost
ných opatrení. 

Komisia štvrťročne informuje Európsky parlament a Radu o implemen
tácii akcií SZBP a o finančných prognózach na zostávajúcu časť rozpoč
tového roka. 

E. ZAPOJENIE INŠTITÚCIÍ, POKIAĽ IDE O OTÁZKY ROZVOJOVEJ 
POLITIKY 

25. Komisia nadviaže neformálny dialóg s Európskym parlamentom 
o otázkach rozvojovej politiky. 
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ČASŤ III 

SPRÁVNE FINANČNÉ RIADENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
ÚNIE 

A. FINANČNÝ PLÁN 

26. Komisia dvakrát za rok, prvý raz spolu s dokumentmi pripoje
nými k návrhu rozpočtu a druhý raz po prijatí všeobecného rozpočtu 
Únie, predloží úplný finančný plán pre okruhy 1, 2 (okrem podokruhu 
„Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť“), 3 („Životné prostredie 
a ochrana klímy“ a „Námorná politika a rybárstvo“), 4, 5 a 6 VFR. 
V tomto pláne, rozdelenom podľa okruhov, oblastí politík a rozpočto
vých riadkov, by mali byť uvedené: 

a) platné právne predpisy s rozlíšením medzi viacročnými programami 
a ročnými akciami: 

i) v prípade viacročných programov by Komisia mala uviesť 
postup, na základe ktorého boli prijaté (riadny alebo mimoriadny 
legislatívny postup), ich trvanie, celkové finančné krytie a sumy 
pridelené na administratívne výdavky; 

ii) v prípade viacročných programov uvedených v prílohe II k naria
deniu o VFR by Komisia mala transparentne uviesť dodatočne 
pridelené prostriedky podľa článku 5 nariadenia o VFR; 

iii) v prípade ročných akcií (týkajúcich sa pilotných projektov, 
prípravných akcií a agentúr) a akcií financovaných na základe 
výsadných práv Komisie by Komisia mala uviesť viacročné 
odhady; 

b) prerokúvané legislatívne návrhy: prerokúvané návrhy Komisie 
s najnovšou aktualizáciou. 

Komisia by mala zvážiť možnosť krížových odkazov medzi jej 
finančným a legislatívnym plánom, aby sa dosiahli presnejšie 
a spoľahlivejšie prognózy. Komisia by pri každom legislatívnom návrhu 
mala uviesť, či je zahrnutý do plánu oznámeného v čase predloženia 
návrhu rozpočtu alebo po konečnom prijatí rozpočtu. Komisia by mala 
informovať Európsky parlament a Radu najmä o: 

a) všetkých nových prijatých legislatívnych aktoch a všetkých prerokú
vaných návrhoch, ktoré boli predložené, ale neboli zahrnuté do plánu 
oznámeného v čase predloženia návrhu rozpočtu alebo po konečnom 
prijatí rozpočtu (s príslušnými sumami); 

b) právnych predpisoch zahrnutých do ročného legislatívneho pracov
ného programu Komisie, pričom sa uvedie, či je pravdepodobné, že 
akcie budú mať finančný vplyv. 

V prípade potreby by mala Komisia vždy uviesť zmenu plánu vyplý
vajúcu z nových legislatívnych návrhov. 

B. AGENTÚRY A EURÓPSKE ŠKOLY 

27. Komisia pred predložením návrhu na zriadenie novej agentúry 
vypracuje spoľahlivé, úplné a objektívne posúdenie vplyvu, v ktorom 
okrem iného zohľadní nevyhnutný počet zamestnancov a kompetencie, 
aspekty nákladov a prínosov, subsidiaritu a proporcionalitu, dôsledky na 
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vnútroštátne činnosti a činnosti Únie a rozpočtové vplyvy na príslušný 
výdavkový okruh. Na základe týchto informácií a bez toho, aby boli 
dotknuté legislatívne postupy upravujúce zriadenie agentúry, sa 
Európsky parlament a Rada v rámci rozpočtovej spolupráce zaväzujú, 
že dosiahnu včasnú dohodu o financovaní navrhovanej agentúry. 

Postup zahŕňa tieto kroky: 

— po prvé, Komisia systematicky predkladá každý návrh na zriadenie 
novej agentúry na prvom zasadnutí trialógu, ktoré sa koná po prijatí 
jej návrhu, predloží finančný výkaz pripojený k legislatívnemu 
návrhu na zriadenie agentúry, a uvedie jeho dôsledky na zostávajúce 
obdobie finančného plánu; 

— po druhé, Komisia počas legislatívneho procesu pomáha zákonodar
covi pri posudzovaní finančných dôsledkov navrhovaných zmien. 
Takéto finančné dôsledky by sa mali zohľadniť počas príslušných 
legislatívnych trialógov; 

— po tretie, Komisia pred uzavretím legislatívneho procesu predloží 
aktualizovaný finančný výkaz, pričom zohľadní prípadné zmeny 
zo strany zákonodarcu; uvedený konečný finančný výkaz sa zaradí 
do programu záverečného legislatívneho trialógu a formálne ho 
schváli zákonodarca. Zaradí sa aj do programu následného rozpoč
tového trialógu (v naliehavých prípadoch v zjednodušenej forme) 
s cieľom dosiahnuť dohodu o financovaní; 

— po štvrté, dohoda dosiahnutá počas trialógu sa pri zohľadnení 
rozpočtového posúdenia zo strany Komisie, pokiaľ ide o obsah legi
slatívneho procesu, potvrdí v spoločnom vyhlásení. Uvedená dohoda 
podlieha schváleniu Európskym parlamentom a Radou v súlade 
s ich rokovacími poriadkami. 

Rovnaký postup sa uplatní v prípade akejkoľvek zmeny právneho aktu 
týkajúceho sa agentúry, ktorá by mala vplyv na zdroje danej agentúry. 

Ak sa úlohy agentúry podstatne zmenia bez zmeny právneho aktu, 
ktorým sa daná agentúra zriaďuje, Komisia informuje Európsky parla
ment a Radu prostredníctvom revidovaného finančného výkazu, a to 
tak, aby Európsky parlament a Rada mohli dosiahnuť včasnú dohodu 
o financovaní agentúry. 

28. V rozpočtovom postupe by sa mali náležite zohľadniť relevantné 
ustanovenia spoločného prístupu pripojeného k spoločnému vyhláseniu 
Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie 
o decentralizovaných agentúrach podpísanému 19. júla 2012. 

29. Ak Rada guvernérov zamýšľa zriadiť novú európsku školu, 
v súvislosti s vplyvom na rozpočet Únie sa primerane uplatní podobný 
postup. 
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ČASŤ IV 

OCHRANA ROZPOČTU ÚNIE: KVALITA A POROVNATEĽNOSŤ 
ÚDAJOV O PRIJÍMATEĽOCH 

30. V súlade s požiadavkami Európskeho parlamentu a s ohľadom na 
bod 24 záverov Európskej rady zo 17. až 21. júla 2020 sa inštitúcie 
zhodli na tom, že s cieľom posilniť ochranu rozpočtu Únie a Nástroja 
Európskej únie na obnovu pred podvodmi a nezrovnalosťami sa na 
účely kontroly a auditu zavedú štandardizované opatrenia na zber, 
porovnávanie a zhrnutie informácií a číselných údajov o konečných 
príjemcoch a prijímateľoch finančných prostriedkov Únie. 

31. Na zabezpečenie účinných kontrol a auditov je potrebný zber 
údajov o tých, ktorí majú v konečnom dôsledku priamy alebo nepriamy 
prospech z finančných prostriedkov Únie v rámci zdieľaného riadenia 
a z projektov a reforiem podporovaných podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti, vrátane údajov o konečných užívateľoch výhod 
príjemcov finančných prostriedkov. Pravidlá týkajúce sa zberu a spracú
vania takýchto údajov budú musieť byť v súlade s platnými pravidlami 
ochrany údajov. 

32. ►C1 Aby sa posilnila ochrana rozpočtu Únie, Komisia sprí
stupní integrovaný a interoperabilný informačný a monitorovací systém 
vrátane jednotného nástroja na hĺbkovú analýzu údajov a hodnotenie 
rizika s cieľom mať prístup k údajom uvedeným v bode 31 a analyzovať 
ich na účely všeobecného používania zo strany členských štátov. ◄ 
Týmto systémom by sa zabezpečili účinné kontroly konfliktu záujmov, 
nezrovnalostí a problémov s dvojitým financovaním, ako aj akého
koľvek zneužívania finančných prostriedkov. Komisia, Európsky úrad 
pre boj proti podvodom (OLAF) a ďalšie vyšetrovacie a kontrolné 
orgány Únie by mali mať nevyhnutný prístup k týmto údajom, aby 
mohli vykonávať svoju funkciu dohľadu nad kontrolami a auditmi, 
ktoré majú v prvom rade vykonávať členské štáty s cieľom odhaliť 
nezrovnalosti a viesť administratívne vyšetrovania zneužitia dotknutých 
finančných prostriedkov Únie, ako aj získať presný prehľad o ich 
rozdelení. 

33. Bez toho, aby boli dotknuté výsadné práva inštitúcií podľa 
zmlúv, v priebehu legislatívneho postupu týkajúceho sa príslušných 
základných aktov sa inštitúcie zaväzujú lojálne spolupracovať v záujme 
zabezpečenia opatrení nadväzujúcich na závery Európskej rady zo 17. 
až 21. júla 2020 v súlade s prístupom opísaným v tejto časti. 
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PRÍLOHA I 

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA V PRIEBEHU 
ROZPOČTOVÉHO POSTUPU 

Časť A. Harmonogram rozpočtového postupu 

1. Inštitúcie sa každý rok v dostatočnom predstihu pred začiatkom rozpočto
vého postupu dohodnú na základe súčasnej praxe na pragmatickom harmo
nograme. 

2. S cieľom zabezpečiť, aby Európsky parlament a Rada mohli účinne vyko
návať svoje rozpočtové právomoci, predkladajú sa rozpočtové pozície, 
presuny a iné oznámenia, ktoré sú spojené s aktiváciu lehôt, s náležitým 
prihliadnutím na obdobia, počas ktorých sa v týchto inštitúciách nekonajú 
zasadnutia, pričom o ich dátumoch sa navzájom informujú s dostatočným 
predstihom prostredníctvom svojich príslušných útvarov. 

Časť B. Priority rozpočtového postupu 

3. V dostatočnom predstihu pred tým, než Komisia prijme návrh rozpočtu, sa 
zvolá trialóg, na ktorom sa prediskutujú možné priority rozpočtu na nasle
dujúci rozpočtový rok a akékoľvek otázky vyplývajúce z plnenia rozpočtu 
v súčasnom rozpočtovom roku, a to na základe informácií poskytnutých 
Komisiou v súlade s bodom 37. 

Časť C. Zostavenie návrhu rozpočtu a aktualizácia odhadov 

4. Inštitúcie s výnimkou Komisie sa vyzývajú, aby do konca marca prijali svoj 
výkaz odhadov. 

5. Komisia každý rok predloží návrh rozpočtu zodpovedajúci skutočným 
požiadavkám Únie na financovanie. 

Zohľadní: 

a) prognózy členských štátov v súvislosti so štrukturálnymi fondmi; 

b) schopnosť využitia rozpočtových prostriedkov, pričom sa snaží zachovať 
striktnú vzájomnú súvislosť medzi viazanými rozpočtovými prostried
kami a platobnými rozpočtovými prostriedkami; 

c) možnosti zavedenia nových politík prostredníctvom pilotných projektov, 
nových prípravných akcií či pilotných projektov aj prípravných akcií 
alebo pokračovania v implementácii končiacich sa viacročných akcií, 
pričom najprv posúdi, či bude možné zabezpečiť prijatie základného 
aktu v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách (vymedzenie základ
ného aktu, nevyhnutnosť základného aktu v záujme implementácie 
a výnimiek); 

d) potrebu zabezpečiť, aby akákoľvek zmena výdavkov v porovnaní s pred
chádzajúcim rokom bola v súlade so zásadami rozpočtovej disciplíny. 

6. Pokiaľ to bude možné, inštitúcie sa vyhnú vytváraniu rozpočtových položiek 
so zanedbateľnými sumami operačných výdavkov. 

7. Európsky parlament a Rada sa zároveň zaväzujú, že zohľadnia posúdenie 
možností plnenia rozpočtu, ktoré uvádza Komisia v jej návrhoch a v súvis
losti s plnením rozpočtu v súčasnom rozpočtovom roku. 

8. V záujme správneho finančného riadenia a vzhľadom na dôsledky zásad
ných zmien v hlavách a kapitolách rozpočtovej nomenklatúry pre zodpo
vednosť útvarov Komisie, pokiaľ ide o predkladanie správ o riadení, sa 
Európsky parlament a Rada zaväzujú prediskutovať s Komisiou všetky 
takéto zásadné zmeny počas zmierovacieho postupu. 

▼B
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9. Európsky parlament a Rada sa v záujme lojálnej a dobrej spolupráce medzi 
inštitúciami zaväzujú, že v priebehu celého rozpočtového postupu, a najmä 
počas celého zmierovacieho obdobia, budú prostredníctvom svojich vyjed
návačov udržiavať pravidelné a aktívne kontakty na všetkých úrovniach 
s cieľom dosiahnuť dohodu. Európsky parlament a Rada sa zaväzujú, že 
zabezpečia včasnú a neustálu vzájomnú výmenu relevantných informácií 
a dokumentov na formálnej aj neformálnej úrovni a že počas zmierovacieho 
obdobia uskutočnia v prípade potreby v spolupráci s Komisiou technické 
alebo neformálne rokovania. Komisia zabezpečí, aby mali Európsky parla
ment a Rada včasný a rovnaký prístup k informáciám a dokumentom. 

10. V súlade s článkom 314 ods. 2 ZFEÚ môže Komisia až do zvolania Zmie
rovacieho výboru v prípade potreby predložiť opravné listy k návrhu 
rozpočtu, ako aj opravný list, ktorým sa aktualizujú odhady výdavkov 
v oblasti poľnohospodárstva. Komisia predloží informácie o týchto aktuali
záciách Európskemu parlamentu a Rade na posúdenie hneď, ako sú k dispo
zícii. Komisia poskytne Európskemu parlamentu a Rade všetky náležite 
opodstatnené odôvodnenia, ktoré si od nej prípadne vyžiadajú. 

Časť D. Rozpočtový postup pred zmierovacím postupom 

11. Trialóg sa zvolá v dostatočnom predstihu pred čítaním v Rade, aby mali 
inštitúcie možnosť vymeniť si svoje názory na návrh rozpočtu. 

12. Na to, aby mohla Komisia v dostatočnom predstihu posúdiť vykonateľnosť 
zmien, ktoré plánujú Európsky parlament a Rada a ktorými sa zriaďujú nové 
prípravné akcie alebo pilotné projekty alebo ktorými sa predlžuje trvanie 
existujúcich prípravných akcií alebo pilotných projektov, Európsky parla
ment a Rada informujú Komisiu o svojich zámeroch v tomto ohľade tak, 
aby sa prvá diskusia mohla uskutočniť už na tomto trialógu. 

13. Trialóg sa môže zvolať pred hlasovaním Európskeho parlamentu v pléne. 

Časť E. Zmierovací postup 

14. Ak Európsky parlament prijme pozmeňujúce návrhy k pozícii Rady, pred
seda Rady vezme na tom istom plenárnom zasadnutí na vedomie rozdiely 
v pozíciách týchto dvoch inštitúcií a oznámi predsedovi Európskeho parla
mentu svoj súhlas s bezodkladným zvolaním Zmierovacieho výboru. List, 
ktorým sa zvoláva Zmierovací výbor, sa odošle najneskôr prvý pracovný 
deň týždňa nasledujúceho po skončení parlamentnej schôdze, na ktorej sa 
hlasovalo v pléne, a zmierovacie obdobie začne plynúť nasledujúci deň. 
Obdobie v dĺžke 21 dní sa vypočíta v súlade s nariadením Rady (EHS, 
Euratom) č. 1182/71 ( 1 ). 

15. Ak Rada nemôže súhlasiť so všetkými pozmeňujúcimi návrhmi prijatými 
Európskym parlamentom, potvrdí svoju pozíciu listom, ktorý zašle pred 
prvým zasadnutím naplánovaným počas zmierovacieho obdobia. Zmierovací 
výbor v takom prípade postupuje v súlade s podmienkami stanovenými 
v nasledujúcich bodoch. 

16. Zmierovaciemu výboru predsedajú spoločne zástupcovia Európskeho parla
mentu a Rady. Zasadnutiam Zmierovacieho výboru predsedá spolupredseda 
z tej inštitúcie, ktorá zasadnutie organizuje. Každá inštitúcia vymenuje 
v súlade so svojím rokovacím poriadkom účastníkov na každé zasadnutie 

▼B 

( 1 ) Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa 
stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, 
s. 1).
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a stanoví ich mandát na rokovanie. Európsky parlament a Rada sú v Zmie
rovacom výbore zastúpené na primeranej úrovni, aby mohla každá delegácia 
prijať politické záväzky za svoju inštitúciu a aby mohol byť dosiahnutý 
skutočný pokrok smerom ku konečnej dohode. 

17. V súlade s článkom 314 ods. 5 druhým pododsekom ZFEÚ sa Komisia 
zúčastňuje na rokovaniach Zmierovacieho výboru a vyvíja všetky potrebné 
iniciatívy s cieľom zblížiť pozície Európskeho parlamentu a Rady. 

18. Počas celého zmierovacieho postupu sa konajú trialógy na rôznych úrov
niach zastúpenia s cieľom vyriešiť zostávajúce otvorené otázky a pripraviť 
podmienky pre dosiahnutie dohody v Zmierovacom výbore. 

19. Zasadnutia Zmierovacieho výboru a trialógy sa striedavo konajú v priesto
roch Európskeho parlamentu a Rady s cieľom rovnomerného využívania 
priestorov vrátane tlmočníckeho vybavenia. 

20. Inštitúcie sa vopred dohodnú na dátumoch zasadnutí Zmierovacieho výboru 
a trialógov. 

21. Zmierovaciemu výboru sa poskytne jednotný súbor dokumentov (ďalej len 
„podkladové dokumenty“), v ktorých sa porovnávajú jednotlivé etapy 
rozpočtového postupu ( 2 ). Tieto dokumenty obsahujú sumy podľa jednotli
vých rozpočtových riadkov, celkové sumy podľa okruhov VFR a súhrnný 
dokument so sumami a poznámkami k všetkým rozpočtovým riadkom, ktoré 
sa považujú za technicky „otvorené“. Bez toho, aby bolo dotknuté konečné 
rozhodnutie Zmierovacieho výboru, sa v osobitnom dokumente uvedú 
všetky rozpočtové riadky, ktoré sa považujú za technicky uzavreté ( 3 ). 
Tieto dokumenty sa členia podľa rozpočtovej nomenklatúry. 

K podkladovým dokumentom pre Zmierovací výbor sa pripoja aj ďalšie 
dokumenty vrátane listu Komisie o vykonateľnosti pozície Rady a pozme 
ňujúcich návrhov Európskeho parlamentu a akýchkoľvek listov od ostatných 
inštitúcií týkajúcich sa pozície Rady alebo pozmeňujúcich návrhov Európ
skeho parlamentu. 

22. S cieľom dosiahnuť dohodu do konca zmierovacieho obdobia sa v rámci 
trialógov: 

a) vymedzí rozsah rokovaní o rozpočtových otázkach, ktoré je potrebné 
riešiť; 

b) schváli zoznam rozpočtových riadkov, ktoré sa považujú za technicky 
uzavreté s výhradou dosiahnutia konečnej dohody o celom rozpočte na 
rozpočtový rok; 

c) prerokujú otázky uvedené v písmene a) s cieľom dosiahnuť možné 
dohody, ktoré má schváliť Zmierovací výbor; 

d) riešia tematické otázky, a to aj podľa okruhov VFR. 

▼B 

( 2 ) Tieto jednotlivé etapy zahŕňajú: rozpočet na bežný rozpočtový rok (vrátane 
prijatých opravných rozpočtov); pôvodný návrh rozpočtu; pozíciu Rady 
k návrhu rozpočtu; pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu k pozícii 
Rady a opravné listy predložené Komisiou (ak ich inštitúcie ešte v celom 
rozsahu neschválili). 

( 3 ) Za technicky uzavretý sa považuje taký rozpočtový riadok, v súvislosti 
s ktorým neexistuje medzi Európskym parlamentom a Radou žiaden rozpor 
a v súvislosti s ktorým nebol predložený žiaden opravný list.
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Počas každého trialógu alebo ihneď po jeho skončení sa spoločne vypracujú 
predbežné závery a zároveň sa dohodne program ďalšieho zasadnutia. Tieto 
závery zaznamená inštitúcia, ktorá organizuje zasadnutie trialógu, pričom po 
uplynutí 24 hodín sa tieto závery považujú za predbežne schválené, a to bez 
toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie Zmierovacieho výboru. 

23. Zmierovací výbor má na svojich zasadnutiach k dispozícii závery z trialógov 
a dokument určený na prípadné schválenie spolu s rozpočtovými riadkami, 
na ktorých bola počas trialógov dosiahnutá predbežná dohoda. 

24. Spoločný návrh podľa článku 314 ods. 5 ZFEÚ zostavia sekretariáty Európ
skeho parlamentu a Rady s pomocou Komisie. Tvorí ho sprievodný list, 
ktorý predsedovia oboch delegácií adresujú predsedovi Európskeho parla
mentu a predsedovi Rady a ktorý obsahuje dátum dosiahnutia dohody 
v Zmierovacom výbore, a prílohy, ktoré zahŕňajú: 

a) sumy podľa jednotlivých riadkov za všetky rozpočtové položky a celkové 
sumy podľa okruhov VFR, 

b) súhrnný dokument uvádzajúci sumy a konečné znenie všetkých riadkov, 
ktoré sa počas zmierovacieho postupu zmenili, 

c) zoznam riadkov, ktoré sa v porovnaní s návrhom rozpočtu alebo pozí
ciou Rady k nemu nezmenili. 

Zmierovací výbor môže tiež schváliť závery a prípadné spoločné vyhlásenia 
týkajúce sa rozpočtu. 

25. Spoločný návrh sa preloží do úradných jazykov inštitúcií Únie (útvarmi 
Európskeho parlamentu) a predloží sa Európskemu parlamentu a Rade na 
schválenie v lehote 14 dní odo dňa dosiahnutia dohody o spoločnom návrhu 
uvedenom v bode 24. 

Po prijatí spoločného návrhu sa rozpočet reviduje z právneho a lingvistic
kého hľadiska, pričom prílohy spoločného návrhu sa začlenia do rozpočto
vých riadkov, ktoré sa počas zmierovacieho postupu nezmenili. 

26. Inštitúcia, ktorá organizuje zasadnutie (trialóg alebo zasadnutie Zmierova
cieho výboru), zabezpečí na zasadnutiach Zmierovacieho výboru úplný jazy
kový režim a na trialógoch tlmočenie do jazykov podľa potreby. 

Inštitúcia, ktorá organizuje zasadnutie, zabezpečí kopírovanie a distribúciu 
dokumentov na zasadnutie. 

Útvary inštitúcií spolupracujú pri zaznamenávaní výsledkov rokovaní 
s cieľom finalizovať spoločný návrh. 

Časť F. Opravné rozpočty 

Všeobecné zásady 

27. Vzhľadom na to, že predmetom opravných rozpočtov sú často osobitné 
a niekedy naliehavé otázky, inštitúcie sa dohodli na nasledujúcich zásadách, 
aby zabezpečili primeranú medziinštitucionálnu spoluprácu v záujme hlad
kého a rýchleho rozhodovacieho procesu v prípade opravných rozpočtov, 
a aby sa zároveň podľa možností vyhli potrebe zvolať kvôli opravným 
rozpočtom zmierovacie zasadnutie. 

28. Inštitúcie sa podľa možností usilujú obmedziť počet opravných rozpočtov. 

▼B
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Harmonogram 

29. Komisia vopred informuje Európsky parlament a Radu o možných termí
noch prijatia návrhov opravných rozpočtov, a to bez toho, aby bol dotknutý 
konečný dátum prijatia. 

30. Európsky parlament a Rada sa v súlade so svojimi vnútornými rokovacími 
poriadkami usilujú o to, aby návrh opravného rozpočtu vypracovaný Komi
siou preskúmali čo najskôr po jeho prijatí Komisiou. 

31. V záujme urýchlenia postupu Európsky parlament a Rada zabezpečia, aby 
boli ich pracovné harmonogramy v čo najväčšej možnej miere zosúladené, 
aby mohol tento postup prebehnúť koherentným a konvergentným spôso
bom. Usilujú sa preto o to, aby sa čo najskôr zostavil orientačný časový 
plán jednotlivých fáz, ktoré povedú ku konečnému prijatiu opravného 
rozpočtu. 

Európsky parlament a Rada zohľadnia relatívnu naliehavosť opravného 
rozpočtu, ako aj potrebu schváliť ho včas, aby sa mohol uplatňovať počas 
príslušného rozpočtového roka. 

Spolupráca počas čítaní 

32. Inštitúcie počas celého tohto postupu spolupracujú v dobrej viere a vytvárajú 
podľa možností čo najlepšie predpoklady na to, aby boli opravné rozpočty 
prijaté v počiatočnej fáze tohto postupu. 

V prípade potreby a potenciálnych názorových rozdielov môže Európsky 
parlament alebo Rada pred prijatím svojej konečnej pozície k opravnému 
rozpočtu alebo Komisia kedykoľvek navrhnúť zvolanie osobitného trialógu 
s cieľom diskutovať o rozdieloch a pokúsiť sa dosiahnuť kompromis. 

33. Všetky návrhy opravných rozpočtov, ktoré vypracovala Komisia a ktoré 
neboli s konečnou platnosťou schválené, sa pravidelne zaraďujú do 
programu trialógov plánovaných v rámci ročného rozpočtového postupu. 
Komisia predloží návrhy opravných rozpočtov a Európsky parlament 
a Rada podľa možností oznámia svoje pozície pred konaním trialógu. 

34. Ak sa počas trialógu dosiahne kompromis, Európsky parlament a Rada sa 
zaväzujú, že pri rokovaní o opravnom rozpočte v súlade so ZFEÚ a svojimi 
rokovacími poriadkami zohľadnia výsledky trialógu. 

Spolupráca po čítaní 

35. Ak Európsky parlament schváli pozíciu Rady bez pozmeňujúcich návrhov, 
opravný rozpočet sa príjme v súlade so ZFEÚ. 

36. Ak Európsky parlament prijme pozmeňujúce návrhy väčšinou svojich 
poslancov, uplatňuje sa článok 314 ods. 4 písm. c) ZFEÚ. Pred zasadnutím 
Zmierovacieho výboru sa však zvolá trialóg: 

a) ak sa počas tohto trialógu dosiahne dohoda a Európsky parlament a Rada 
vyjadria s výsledkami trialógu súhlas, zmierovací postup sa ukončí 
výmenou listov bez zasadnutia Zmierovacieho výboru, 

b) ak sa počas tohto trialógu nedosiahne žiadna dohoda, Zmierovací výbor 
zasadne a vzhľadom na okolnosti si zorganizuje prácu tak, aby ukončil 
rozhodovací proces pokiaľ možno pred uplynutím 21-dňovej lehoty 
stanovenej v článku 314 ods. 5 ZFEÚ. Zmierovací výbor môže ukončiť 
svoju činnosť výmenou listov. 

▼B
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Časť G. Plnenie rozpočtu, platby a neuhradené záväzky (RAL) 

37. Vzhľadom na to, že je potrebné zabezpečiť riadny vývoj celkových platob
ných rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k viazaným rozpočtovým 
prostriedkom a zabrániť tak akémukoľvek nadmernému presúvaniu neuhra
dených záväzkov z jedného roku do druhého, inštitúcie sa dohodli, že 
prognózy platieb a výšku neuhradených záväzkov budú podrobne monito
rovať, aby obmedzili riziko, že implementácia programov Únie bude na 
konci VFR ohrozená kvôli nedostatku platobných rozpočtových prostried
kov. 

V záujme zabezpečenia zvládnuteľnej úrovne a profilu platieb vo všetkých 
okruhoch sa vo všetkých okruhoch prísne uplatňujú pravidlá na zrušenie 
viazanosti, a to najmä pravidlá na automatické zrušenie viazanosti. 

Inštitúcie sa v priebehu rozpočtového postupu pravidelne stretávajú s cieľom 
spoločne posúdiť aktuálny stav a výhľad plnenia rozpočtu v súčasnom 
rozpočtovom roku a v budúcich rozpočtových rokoch. Uvedené posúdenie 
sa uskutočňuje formou osobitných medziinštitucionálnych zasadnutí na 
primeranej úrovni, pred ktorými Komisia poskytne podrobné informácie 
o aktuálnom stave, členené podľa finančných prostriedkov a členských 
štátov, týkajúce sa plnenia platieb, presunov, doručených žiadostí o refun
dáciu a revidovaných prognóz a v príslušných prípadoch vrátane dlhodo
bých prognóz. S cieľom zabezpečiť, aby Únia v súlade s článkom 323 
ZFEÚ dokázala v období rokov 2021 – 2027 plniť všetky svoje finančné 
záväzky vyplývajúce z existujúcich a budúcich záväzkov, Európsky parla
ment a Rada analyzujú a prerokúvajú odhady Komisie z hľadiska požado
vanej výšky platobných rozpočtových prostriedkov. 

Časť H. Spolupráca týkajúca sa Nástroja Európskej únie na obnovu ( 4 ) 

38. Výlučne na účely riešenia dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou COVID- 
19 bude Komisia splnomocnená požičať si v mene Únie na kapitálových 
trhoch finančné prostriedky do výšky 750 000 miliónov EUR v cenách roku 
2018, z ktorých sa finančné prostriedky do výšky 390 000 miliónov EUR 
v cenách roku 2018 môžu použiť na výdavky a do výšky 360 000 miliónov 
EUR v cenách roku 2018 na poskytovanie úverov v súlade s článkom 5 ods. 
1 rozhodnutia o vlastných zdrojoch. Ako sa stanovuje v nariadení o EURI, 
suma, ktorá sa má použiť na výdavky, predstavuje vonkajší pripísaný príjem 
na účely článku 21 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

39. Inštitúcie súhlasia s tým, že úlohu Európskeho parlamentu a Rady ako 
rozpočtového orgánu je vo vzťahu k vonkajším pripísaným príjmom 
v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu potrebné posilniť s cieľom 
zabezpečiť náležitý dohľad nad používaním takýchto príjmov a zapojenie 
sa do tohto používania príjmov v rámci obmedzení stanovených v nariadení 
o EURI a prípadne v príslušných odvetvových právnych predpisoch. Inšti
túcie sa tiež zhodli na tom, že je potrebné zabezpečiť úplnú transparentnosť 
a viditeľnosť všetkých finančných prostriedkov v rámci Nástroja Európskej 
únie na obnovu. 

▼B 

( 4 ) Ak Komisia predloží návrh aktu Rady podľa článku 122 ZFEÚ, ktorý by 
mohol mať významné rozpočtové dôsledky, uplatní sa postup stanovený 
v spoločnom vyhlásení Európskeho parlamentu, Rady a Komisie zo 
16. decembra 2020 o rozpočtovej kontrole nových návrhov založených na 
článku 122 ZFEÚ s možnými významnými dôsledkami pre rozpočet Únie 
(Ú. v. EÚ C 444, 22.12.2020, s 5).
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Vonkajšie pripísané príjmy v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu 

40. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť primerané zapojenie Európskeho parla
mentu a Rady do riadenia vonkajších pripísaných príjmov v rámci Nástroja 
Európskej únie na obnovu sa inštitúcie dohodli na postupe stanovenom 
v bodoch 41 až 46. 

41. Komisia poskytne v rámci rozpočtového postupu podrobné informácie spolu 
so svojím návrhom odhadov. Takéto informácie zahŕňajú podrobné odhady 
viazaných rozpočtových prostriedkov a platobných rozpočtových prostried
kov, ako aj právnych záväzkov, rozčlenené podľa jednotlivých okruhov 
a programov prijímajúcich pripísané príjmy podľa nariadenia o EURI. 
Komisia poskytne všetky ďalšie relevantné informácie, o ktoré požiada 
Európsky parlament alebo Rada. Komisia pripojí k návrhu rozpočtu doku
ment obsahujúci všetky relevantné informácie týkajúce sa Nástroja Európ
skej únie na obnovu vrátane súhrnných tabuliek, v ktorých budú zhrnuté 
rozpočtové prostriedky a pripísané príjmy z Nástroja Európskej únie na 
obnovu. Uvedený dokument bude súčasťou prílohy k všeobecnému rozpočtu 
Únie o vonkajších pripísaných príjmoch stanovenej v bode 44. 

42. Komisia bude informácie uvedené v bode 41 počas celého rozpočtového 
roka a aspoň pred každým osobitným zasadnutím uvedeným v bode 45 
pravidelne aktualizovať. Komisia sprístupní relevantné informácie Európ
skemu parlamentu a Rade včas na to, aby sa umožnili zmysluplné diskusie 
a rokovania o príslušných plánovacích dokumentoch, a to aj pred tým, ako 
Komisia prijme príslušné rozhodnutia. 

43. Inštitúcie sa budú v rámci rozpočtového postupu pravidelne stretávať 
s cieľom spoločne posúdiť implementáciu vonkajších pripísaných príjmov 
v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu, najmä aktuálny stav a výhľad, 
a diskutovať o ročných odhadoch poskytnutých spolu s príslušnými návrhmi 
rozpočtov a ich rozdelením, s náležitým ohľadom na obmedzenia 
a podmienky stanovené v nariadení o EURI a prípadne v príslušných odvet
vových právnych predpisoch. 

44. Európsky parlament a Rada pripoja k všeobecnému rozpočtu Únie vo forme 
prílohy dokument, v ktorom uvedú všetky rozpočtové riadky, v ktorých sa 
zaznamenávajú pripísané príjmy v rámci Nástroja Európskej únie na 
obnovu. Okrem toho budú využívať rozpočtovú štruktúru na zaznamená
vanie pripísaných príjmov v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu, 
a najmä rozpočtové poznámky, s cieľom vykonávať riadnu kontrolu použí
vania uvedených príjmov. V súlade s článkom 22 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách Európsky parlament a Rada zahrnú do výkazu výdavkov 
poznámky vrátane všeobecných poznámok, v ktorých sa uvedie, do ktorých 
rozpočtových riadkov možno zaznamenať rozpočtové prostriedky zodpove
dajúce príjmom pripísaným na základe nariadenia o EURI, a v ktorých sa 
uvedú príslušné sumy. Komisia sa zaväzuje, že pri výkone svojej zodpo
vednosti za implementáciu pripísaných príjmov takéto poznámky náležite 
zohľadní. 

45. Inštitúcie sa dohodli na organizovaní osobitných medziinštitucionálnych 
zasadnutí na vhodnej úrovni s cieľom posúdiť aktuálny stav a výhľad, pokiaľ 
ide o vonkajšie pripísané príjmy v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu. 
Uvedené zasadnutia sa budú konať aspoň trikrát v rozpočtovom roku v termíne 
blízkom pred konaním rozpočtových trialógov alebo po ich konaní. Okrem 
toho sa inštitúcie stretnú na ad hoc základe, ak jedna z nich predloží odôvod
nenú žiadosť. Európsky parlament a Rada môžu kedykoľvek predložiť 
písomné pripomienky týkajúce sa implementácie vonkajších pripísaných 
príjmov. Komisia sa zaväzuje náležite zohľadniť všetky pripomienky a návrhy 
Európskeho parlamentu a Rady. Na uvedených zasadnutiach sa môžu v súlade 
s bodom 46 riešiť značné odchýlky vo výdavkoch v rámci Nástroja Európskej 
únie na obnovu. 

▼B
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46. Komisia poskytne v prípade značnej odchýlky pred osobitným medziinštitu
ciálnym zasadnutím uvedeným v bode 45 a na ad hoc základe podrobné 
informácie o každej odchýlke od svojich pôvodných prognóz. Odchýlka od 
predpokladaných výdavkov v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu je 
značná, ak sa výdavky v danom rozpočtovom roku a danom programe 
odchyľujú od prognózy o viac ako 10 %. V prípade značných odchýlok od 
počiatočných prognóz inštitúcie prediskutujú túto záležitosť, ak o to požiada 
Európsky parlament alebo Rada do dvoch týždňov od oznámenia takejto 
značnej odchýlky. Inštitúcie záležitosť spoločne posúdia s cieľom nájsť 
spoločné riešenie do troch týždňov od predloženia žiadosti o zvolanie zasad
nutia. Komisia v čo najväčšej miere zohľadní všetky doručené pripomienky. 
Komisia sa zaväzuje, že neprijme žiadne rozhodnutie, kým sa neuzavrú roko
vania alebo neuplynie lehota troch týždňov. V prípade prijatia rozhodnutia po 
uplynutí lehoty troch týždňov Komisia svoje rozhodnutie riadne odôvodní. 
V naliehavých prípadoch sa inštitúcie môžu dohodnúť na skrátení lehôt 
o jeden týždeň. 

Úvery poskytované v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu 

47. S cieľom zabezpečiť informovanie v plnom rozsahu, ako aj transparentnosť 
a viditeľnosť, pokiaľ ide o úverovú zložku Nástroja Európskej únie na 
obnovu, Komisia poskytne podrobné informácie o úveroch poskytnutých 
členským štátom v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu spolu so 
svojimi návrhmi odhadov, pričom bude venovať osobitnú pozornosť 
citlivým informáciám, ktoré sú chránené. 

48. Informácie o úveroch poskytnutých v rámci Nástroja Európskej únie na 
obnovu sa v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 52 ods. 1 písm. 
d) nariadenia o rozpočtových pravidlách uvedú v rozpočte, ktorý bude 
obsahovať aj prílohu uvedenú v bode iii) uvedeného písmena d). 

▼B
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PRÍLOHA II 

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA NA PLÁNE NA 
ZAVEDENIE NOVÝCH VLASTNÝCH ZDROJOV 

Preambula 

A. Inštitúcie sa zaväzujú lojálne a transparentne spolupracovať a pracovať na 
realizácii plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov počas trvania VFR 
2021 – 2027. 

B. Inštitúcie uznávajú význam kontextu Nástroja Európskej únie na obnovu, 
v ktorom by sa mali zaviesť nové vlastné zdroje. 

C. Výlučne na účely riešenia dôsledkov krízy spôsobenej ochorením COVID-19 
bude Komisia podľa článku 5 ods. 1 rozhodnutia o vlastných zdrojoch splno
mocnená požičať si v mene Únie na kapitálových trhoch finančné prostriedky 
do výšky 750 000 miliónov EUR v cenách roku 2018, z ktorých sa 
prostriedky do výšky 390 000 miliónov EUR v cenách roku 2018 môžu 
použiť na výdavky v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. b) uvedeného rozhod
nutia. 

D. Splácanie istiny takýchto finančných prostriedkov, ktoré sa majú použiť na 
výdavky v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu, a súvisiaceho splatného 
úroku sa bude musieť financovať zo všeobecného rozpočtu Únie vrátane 
dostatočných výnosov z nových vlastných zdrojov zavedených po roku 
2021. Všetky súvisiace záväzky sa splatia v plnej výške najneskôr do 
31. decembra 2058, ako sa stanovuje v článku 5 ods. 2 druhom pododseku 
rozhodnutia o vlastných zdrojoch. Ročné splatné sumy budú závisieť od 
splatnosti emitovaných dlhopisov a od stratégie splácania dlhu, pričom sa 
má dodržať limit splácania istiny finančných prostriedkov uvedený v treťom 
pododseku uvedeného odseku a stanovený na 7,5 % maximálnej sumy, ktorá 
sa má použiť na výdavky uvedené v článku 5 ods. 1 písm. b) uvedeného 
rozhodnutia. 

E. Výdavky z rozpočtu Únie súvisiace so splácaním Nástroja Európskej únie na 
obnovu by nemali viesť k neprimeranému obmedzeniu výdavkov na 
programy alebo investičných nástrojov v rámci VFR. Je tiež žiaduce, aby 
sa z hľadiska členských štátov zmiernilo zvýšenie vlastného zdroja založe
ného na HND. 

F. Z tohto dôvodu a na účely posilnenia dôveryhodnosti a udržateľnosti plánu 
splácania Nástroja Európskej únie na obnovu budú inštitúcie pracovať na 
zavedení dostatočných nových vlastných zdrojov s cieľom pokryť sumu 
zodpovedajúcu očakávaným výdavkom súvisiacim so splácaním. V súlade 
so zásadou všeobecnosti by to neviedlo k vyčleneniu alebo pripísaniu žiad
neho konkrétneho vlastného zdroja na pokrytie konkrétneho druhu výdavkov. 

G. Inštitúcie uznávajú, že zavedením súboru nových vlastných zdrojov by sa 
malo podporiť primerané financovanie výdavkov Únie vo VFR a zároveň 
by sa mal znížiť podiel národných príspevkov založených na HND na finan
covaní ročného rozpočtu Únie. Diverzifikáciou zdrojov príjmov by sa zase 
mohlo napomôcť k dosiahnutiu lepšieho zamerania výdavkov na úrovni Únie 
na prioritné oblasti a na spoločné verejné statky so značnými úsporami súvi
siacimi s vyššou efektívnosťou v porovnaní s vnútroštátnymi výdavkami. 

H. Nové vlastné zdroje by sa preto mali zosúladiť s cieľmi politík Únie a mali 
by podporovať priority Únie, ako je napríklad Európska zelená dohoda 
a Európa pripravená na digitálny vek, a mali by prispievať k spravodlivému 
zdaňovaniu a posilňovaniu boja proti daňovým podvodom a daňovým 
únikom. 

▼B
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I. Inštitúcie súhlasia s tým, že nové vlastné zdroje by sa mali prednostne 
vytvárať spôsobom, ktorým sa umožní generovať „nové peniaze“. Zároveň 
sa zameriavajú na zníženie byrokracie a zaťaženia, ktorým čelia podniky, 
najmä malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“), a občania. 

J. Nové vlastné zdroje by mali spĺňať kritériá jednoduchosti, transparentnosti, 
predvídateľnosti a spravodlivosti. Výpočet, prevod a kontrola nových vlast
ných zdrojov by nemali viesť k nadmernému administratívnemu zaťaženiu 
inštitúcií Únie a vnútroštátnych správnych orgánov. 

K. Pokiaľ ide o prísne procedurálne požiadavky na zavedenie nových vlastných 
zdrojov, inštitúcie súhlasia s tým, že potrebná reforma systému vlastných 
zdrojov by sa mala dosiahnuť obmedzeným počtom revízií rozhodnutia 
o vlastných zdrojoch. 

L. Inštitúcie sa preto dohodli na spolupráci v období rokov 2021 – 2027, ktorá 
sa bude zakladať na zásadách stanovených v tejto prílohe, s cieľom pracovať 
na zavedení nových vlastných zdrojov v súlade s plánom stanoveným v časti 
B a s lehotami, ktoré sa v ňom stanovujú. 

M. Inštitúcie tiež uznávajú význam nástrojov lepšej tvorby práva, ktoré sa 
uvádzajú v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva ( 1 ), najmä posúdenia vplyvu. 

Časť A. Zásady vykonávania 

1. Komisia predloží potrebné legislatívne návrhy týkajúce sa nových vlastných 
zdrojov a potenciálnych ďalších nových vlastných zdrojov, ako sa uvádza 
v bode 10, v súlade so zásadami lepšej tvorby práva. V tejto súvislosti 
náležite zohľadní návrhy Európskeho parlamentu a Rady. K uvedeným legis
latívnym návrhom sa pripoja príslušné vykonávacie právne predpisy týkajúce 
sa vlastných zdrojov. 

2. Inštitúcie sa dohodli na týchto usmerňujúcich zásadách pre zavedenie súboru 
nových vlastných zdrojov: 

a) získanie sumy prostredníctvom nových vlastných zdrojov, ktorá je dosta
točná na pokrytie úrovne celkových očakávaných výdavkov na splácanie 
istiny a úroku z finančných prostriedkov požičaných na výdavky uvedené 
v článku 5 ods. 1 písm. b) rozhodnutia o vlastných zdrojoch, a to pri 
dodržiavaní zásady všeobecnosti. Príjmy z vlastných zdrojov, ktoré presa
hujú potrebu splácania, v súlade so zásadou všeobecnosti naďalej finan
cujú rozpočet Únie ako všeobecné príjmy; 

b) výdavky pokrývajúce náklady na financovanie Nástroja Európskej únie 
na obnovu sa zameriavajú na to, aby sa neznižoval objem výdavkov 
určených pre programy a fondy Únie; 

c) zosúladenie vlastných zdrojov s prioritami Únie, ako je napríklad boj 
proti zmene klímy, obehové hospodárstvo, Európa pripravená na digitálny 
vek a prispievanie k spravodlivému zdaňovaniu a posilňovanie boja proti 
daňovým podvodom a daňovým únikom; 

d) dodržiavanie kritérií jednoduchosti, transparentnosti a spravodlivosti; 

e) zabezpečenie stability a predvídateľnosti toku príjmov; 

f) zabránenie nadmernému administratívnemu zaťaženiu inštitúcií Únie 
a vnútroštátnych správnych orgánov; 

g) prednostne sa majú generovať dodatočné „nové“ príjmy; 

▼B 

( 1 ) Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou 
Európskej únie a Európskou komisiou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).
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h) zároveň je potrebné znižovať byrokraciu a zaťaženie, ktorým čelia 
podniky, najmä MSP, a občania. 

3. Európsky parlament a Rada budú v súlade so svojimi vnútornými postupmi 
legislatívne návrhy uvedené v bode 1 analyzovať, diskutovať o nich a bez 
zbytočného odkladu sa nimi ďalej zaoberať s cieľom uľahčiť rýchle prijatie 
rozhodnutia. Po tom, ako Komisia predloží svoje návrhy, sa poslanci Európ
skeho parlamentu a zástupcovia Rady stretnú v rámci svojich rokovaní 
v prítomnosti zástupcov Komisie, aby sa navzájom informovali o aktuálnom 
stave na každej strane. Inštitúcie okrem toho nadviažu pravidelný dialóg 
s cieľom zhodnotiť pokrok súvisiaci s plánom. 

Časť B. Plán na zavedenie nových vlastných zdrojov 

Prvý krok: 2021 

4. Ako prvý krok sa zavedie nový vlastný zdroj, ktorý sa bude uplatňovať od 
1. januára 2021 a ktorý bude pozostávať z podielu na príjmoch z národných 
príspevkov vypočítaného z hmotnosti nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, ako sa stanovuje v rozhodnutí o vlastných zdrojoch. Uvedené 
rozhodnutie má – pod podmienkou, že ho členské štáty schvália v súlade 
so svojimi príslušnými ústavnými požiadavkami – nadobudnúť účinnosť 
v januári 2021. 

5. Komisia zintenzívni svoju prácu a v nadväznosti na posúdenia vplyvu, ktoré 
sa začali v roku 2020, predloží do júna 2021 návrhy týkajúce sa mechanizmu 
kompenzácie uhlíka na hraniciach a digitálnej dane, ako aj sprievodný návrh 
na zavedenie nových vlastných zdrojov na tomto základe, s cieľom zaviesť 
ich najneskôr do 1. januára 2023. 

6. Komisia na jar 2021 preskúma systém EÚ na obchodovanie s emisiami 
vrátane jeho možného rozšírenia na leteckú a námornú dopravu. Do júna 
2021 navrhne vlastný zdroj na základe systému EÚ na obchodovanie 
s emisiami. 

7. Inštitúcie súhlasia s tým, že mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach 
a systém EÚ na obchodovanie s emisiami sú tematicky prepojené, a preto by 
bolo opodstatnené diskutovať o nich v rovnakom duchu. 

Druhý krok: 2022 a 2023 

8. V súlade s postupmi uplatniteľnými podľa zmlúv a s výhradou schválenia zo 
strany členských štátov v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami 
sa predpokladá, že tieto nové vlastné zdroje sa zavedú do 1. januára 2023. 

9. Rada prerokuje tieto nové vlastné zdroje najneskôr do 1. júla 2022 s cieľom 
zaviesť ich do 1. januára 2023. 

Tretí krok: 2024 – 2026 

10. Komisia na základe posúdení vplyvu navrhne ďalšie nové vlastné zdroje, 
ktoré by mohli zahŕňať daň z finančných transakcií a finančný príspevok 
súvisiaci s podnikovým sektorom alebo nový spoločný základ dane z príjmov 
právnických osôb. Komisia sa bude snažiť predložiť návrh do júna 2024. 

11. V súlade s postupmi uplatniteľnými podľa zmlúv a s výhradou schválenia zo 
strany členských štátov v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami 
sa predpokladá, že takéto ďalšie nové vlastné zdroje sa zavedú do 1. januára 
2026. 

12. Rada prerokuje tieto nové vlastné zdroje najneskôr do 1. júla 2025 s cieľom 
zaviesť ich do 1. januára 2026. 

▼B

C6_Medziinštitucionálna dohoda zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o 
rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch 

vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov
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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) . 182/2011

zo 16. februára 2011,

ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého lenské štáty
kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zrete om na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na
jej lánok 291 ods. 3,

so zrete om na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parla
mentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

ke že:

(1) Ak sú potrebné jednotné podmienky na vykonávanie
právne záväzných aktov Únie ( alej len „základné akty“),
tieto akty prenesú vykonávacie právomoci na Komisiu
alebo v osobitných, náležite odôvodnených prípadoch
a v prípadoch uvedených v lánkoch 24 a 26 Zmluvy
o Európskej únii na Radu.

(2) Je na tvorcovi právnych predpisov, aby pri plnom rešpek
tovaní kritérií ustanovených v Zmluve o fungovaní
Európskej únie ( alej len „ZFEÚ“) rozhodol v každom
základnom akte o prenesení vykonávacích právomocí
na Komisiu v súlade s lánkom 291 ods. 2 uvedenej
zmluvy.

(3) Doteraz sa vykonávanie vykonávacích právomocí
Komisie riadilo rozhodnutím Rady 1999/468/ES (2).

(4) Na základe ZFEÚ sa teraz od Európskeho parlamentu
a Rady vyžaduje, aby stanovili pravidlá a všeobecné
zásady kontrolného mechanizmu, ktorým lenské štáty
uskuto ujú kontrolu nad vykonávaním vykonávacích
právomocí Komisie.

(5) Je potrebné zabezpe i , aby boli postupy takejto kontroly
jasné, ú inné a primerané povahe vykonávacích aktov
a aby zoh ad ovali inštitucionálne požiadavky ZFEÚ,
ako aj získané skúsenosti a bežnú prax pri vykonávaní
rozhodnutia 1999/468/ES.

(6) V prípade základných aktov, na základe ktorých sa pri
prijímaní vykonávacích aktov Komisiou vyžaduje
kontrola lenských štátov, by sa na ú ely takejto kontroly
mali zriadi  výbory zložené zo zástupcov lenských
štátov, ktorým predsedá Komisia.

(7) Kontrolný mechanizmus by mal tam, kde je to vhodné,
zah a  postúpenie veci odvolaciemu výboru, ktorý by
mal zasada  na zodpovedajúcej úrovni.

(8) V rámci zjednodušenia by Komisia mala vykonáva  vyko
návacie právomoci iba v súlade s dvoma postupmi,
konkrétne konzulta ným postupom alebo postupom
preskúmania.

(9) V záujme alšieho zjednodušenia by sa mali na výbory
vz ahova  jednotné procesné pravidlá vrátane dôležitých
ustanovení týkajúcich sa ich pracovných postupov
a možnosti vydáva  svoje stanoviská prostredníctvom
písomného postupu.

(10) Mali by sa stanovi  kritériá na výber jednotlivých
postupov na ú ely prijímania vykonávacích aktov Komi
siou. V záujme dosiahnutia vä šej konzistentnosti by
procedurálne požiadavky mali by  primerané povahe
a dosahu vykonávacích aktov, ktoré sa majú prija .

(11) Postup preskúmania by sa mal uplat ova  najmä na ú ely
prijímania aktov všeobecnej pôsobnosti ur ených na
vykonávanie základných aktov a osobitných vykonáva
cích aktov s potenciálne dôležitým vplyvom. Tento
postup by mal zabezpe i , aby Komisia nemohla prija
vykonávacie akty, pokia  nie sú v súlade so stanoviskom
výboru, okrem mimoriadnych okolností, za ktorých sa
môžu uplat ova  po as obmedzeného obdobia. Tento
postup by mal taktiež zabezpe i , aby Komisia mohla
ma  možnos , pokia  výbor nevydal žiadne stanovisko,
prehodnoti  návrh vykonávacích aktov a zoh adni  pri
tom názory vyjadrené vo výbore.

(12) Ak sa základným aktom prenášajú na Komisiu vykoná
vacie právomoci týkajúce sa programov s podstatnými
dôsledkami na rozpo et alebo zameraných na tretie
krajiny, mal by sa uplatni  postup preskúmania.

SK28.2.2011 Úradný vestník Európskej únie L 55/13

(1) Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2010 (zatia
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(2) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
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(13) Predseda výboru by sa mal snaži  nájs  riešenia, ktoré
majú o najširšiu podporu vo výbore alebo
v odvolacom výbore, a mal by vysvetli , akým spôsobom
boli zoh adnené rokovania a návrhy na zmenu
a doplnenie. Komisia by s týmto cie om mala venova
osobitnú pozornos  názorom týkajúcim sa návrhov
kone ných antidumpingových alebo vyrovnávacích opat
rení, ktoré boli vyjadrené vo výbore alebo v odvolacom
výbore.

(14) Pri zvažovaní prijatia alších návrhov vykonávacích
aktov týkajúcich sa mimoriadne citlivých oblastí, ako sú
dane, zdravie spotrebite ov, bezpe nos  potravín
a ochrana životného prostredia, a v snahe nájs  vyvážené
riešenie Komisia koná v o najvä šej miere tak, aby nešla
proti prevládajúcemu stanovisku o nevhodnosti vykoná
vacieho aktu, ku ktorému by mohol dospie  odvolací
výbor.

(15) Konzulta ný postup by sa mal vo všeobecnosti uplat
ova  vo všetkých ostatných prípadoch alebo v prípade,

že sa bude považova  za najvhodnejší.

(16) Malo by by  možné prija  vykonávacie akty, ktoré sa
z vážnych a naliehavých dôvodov uplat ujú okamžite,
ak je tak stanovené v základnom akte.

(17) Európsky parlament a Rada by mali by  urýchlene
a pravidelne informované o innosti výborov.

(18) Európsky parlament alebo Rada by mali ma  možnos
kedyko vek oznámi  Komisii, že sa domnievajú, že
návrh vykonávacieho aktu presahuje vykonávacie právo
moci ustanovené v základnom akte, vzh adom na ich
práva týkajúce sa preskúmania zákonnosti aktov Únie.

(19) Mal by sa zabezpe i  prístup verejnosti k informáciám
o innosti výborov v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) . 1049/2001 z 30. mája
2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho
parlamentu, Rady a Komisie (1).

(20) Komisia by mala vies  register obsahujúci informácie
o innosti výboru. Pravidlá týkajúce sa ochrany utajova
ných dokumentov, ktoré platia pre Komisiu, by sa
následne mali vz ahova  aj na používanie registra.

(21) Rozhodnutie 1999/468/ES by sa malo zruši . V záujme
zabezpe enia prechodu z režimu stanoveného

v rozhodnutí 1999/468/ES na režim pod a tohto naria
denia by sa každý odkaz v existujúcich právnych pred
pisoch na postupy stanovené v uvedenom rozhodnutí,
s výnimkou regula ného postupu s kontrolou stanove
ného v lánku 5a uvedeného rozhodnutia, mal považova
za odkaz na príslušné postupy stanovené v tomto naria
dení. Ú inok lánku 5a rozhodnutia 1999/468/ES by sa
mal predbežne zachova  na ú ely existujúcich základných
aktov, v ktorých sa na tento lánok odkazuje.

(22) Toto nariadenie nemá vplyv na právomoci Komisie
v oblasti vykonávania pravidiel hospodárskej sú aže,
ktoré sú ustanovené v ZFEÚ,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

lánok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady
mechanizmov, ktoré sa uplat ujú, ak sa na základe právne
záväzného aktu Únie ( alej len „základný akt“) konštatuje
potreba jednotných podmienok vykonávania a následne sa pri
prijímaní vykonávacích aktov Komisiou vyžaduje kontrola len
skými štátmi.

lánok 2

Výber postupov

1. So zrete om na charakter alebo dosah požadovaných
vykonávacích aktov môže základný akt stanovi  uplatnenie
konzulta ného postupu alebo postupu preskúmania.

2. Postup preskúmania sa uplat uje najmä pri prijímaní:

a) vykonávacích aktov všeobecnej pôsobnosti;

b) iných vykonávacích aktov týkajúcich sa:

i) programov so zna nými dosahmi;

ii) spolo nej po nohospodárskej politiky a spolo nej rybár
skej politiky;

iii) životného prostredia, bezpe nosti alebo ochrany zdravia
alebo bezpe nosti udí, zvierat alebo rastlín;

iv) spolo nej obchodnej politiky;

v) zda ovania.

SKL 55/14 Úradný vestník Európskej únie 28.2.2011

(1) Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.
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3. Konzulta ný postup sa spravidla uplat uje na prijímanie
vykonávacích aktov, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti
odseku 2. V riadne odôvodnených prípadoch sa však konzul
ta ný postup môže uplat ova  aj na prijímanie vykonávacích
aktov uvedených v odseku 2.

lánok 3

Všeobecné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia uvedené v tomto lánku sa uplat
ujú na všetky postupy uvedené v lánkoch 4 až 8.

2. Komisii pomáha výbor zložený zo zástupcov lenských
štátov. Výboru predsedá zástupca Komisie. Predseda sa na hlaso
vaní výboru nezú ast uje.

3. Predseda predkladá výboru návrh vykonávacích aktov,
ktoré má Komisia prija .

S výnimkou riadne odôvodnených prípadov predseda zvolá
schôdzu najskôr 14 dní odo d a, ke  bol výboru predložený
návrh vykonávacieho aktu a návrh programu. Výbor vydá
stanovisko k návrhu vykonávacieho aktu v lehote, ktorú môže
predseda stanovi  pod a naliehavosti predmetnej veci. Lehoty
musia by  primerané a musia lenom výboru umožni  v as
a ú inne preskúma  návrh vykonávacieho aktu a vyjadri  svoje
názory.

4. Kým výbor nevydá stanovisko, môže každý len výboru
navrhova  zmeny a doplnenia a predseda môže predklada
zmenené a doplnené znenia návrhu vykonávacieho aktu.

Predseda sa snaží nájs  riešenia, ktoré majú o najširšiu podporu
vo výbore. Predseda informuje výbor o tom, akým spôsobom
boli zoh adnené rokovania a návrhy na zmenu a doplnenie,
najmä tie návrhy, ktoré mali vä šinovú podporu vo výbore.

5. Predseda môže v riadne odôvodnených prípadoch získa
stanovisko výboru prostredníctvom písomného postupu. Pred
seda zašle lenom výboru návrh vykonávacieho aktu a stanoví
lehotu na vydanie stanoviska pod a naliehavosti predmetnej
veci. Ak sa len výboru pred uplynutím uvedenej lehoty nevy
jadrí proti návrhu vykonávacieho aktu alebo sa výslovne nezdrží
hlasovania o om, považuje sa to za vyjadrenie tichého súhlasu
s návrhom vykonávacieho aktu.

Pokia  v základnom akte nie je uvedené inak, písomný postup
sa kon í bez výsledku v prípade, ak tak rozhodne predseda
v lehote uvedenej v prvom pododseku alebo ak o to požiada

len výboru. V takom prípade predseda v primeranom ase
zvolá zasadnutie výboru.

6. Stanovisko výboru sa zaznamená v zápisnici. lenovia
výboru majú právo požiada , aby bolo ich stanovisko zazname
nané v zápisnici. Predseda bezodkladne zašle zápisnicu lenom
výboru.

7. Kontrolný mechanizmus prípadne zah a postúpenie veci
odvolaciemu výboru.

Odvolací výbor prijme svoj rokovací poriadok jednoduchou
vä šinou všetkých svojich lenov na návrh Komisie.

Ak o veci rozhoduje odvolací výbor, s výnimkou riadne
odôvodnených prípadov zasadne najskôr 14 dní a najneskôr
šes  týžd ov odo d a postúpenia veci. Bez toho, aby bol
dotknutý odsek 3, odvolací výbor vydá stanovisko do dvoch
mesiacov odo d a postúpenia veci.

Zasadnutiam odvolacieho výboru predsedá zástupca Komisie.

Predseda stanoví v úzkej spolupráci s lenmi výboru dátum
zasadnutia odvolacieho výboru, aby lenské štáty a Komisia
mohli zabezpe i  zastúpenie na zodpovedajúcej úrovni. Do
1. apríla 2011 Komisia zvolá prvé zasadnutie odvolacieho
výboru, aby tento výbor mohol prija  svoj rokovací poriadok.

lánok 4

Konzulta ný postup

1. Ak sa uplat uje konzulta ný postup, výbor vydá stano
visko, pri om tak v prípade potreby urobí na základe hlaso
vania. V prípade hlasovania výbor vydá stanovisko prostredníc
tvom jednoduchej vä šiny všetkých svojich lenov.

2. Komisia rozhodne o návrhu vykonávacieho aktu, ktorý sa
má prija , pri om v maximálnej miere zoh adní závery diskusie
prebiehajúcej vo výbore a vydané stanovisko.

lánok 5

Postup preskúmania

1. Ak sa uplat uje postup preskúmania, výbor vydá stano
visko prostredníctvom vä šiny stanovenej v lánku 16 ods. 4
a 5 Zmluvy o Európskej únii, prípadne v lánku 238 ods. 3
ZFEÚ v prípade aktov prijímaných na návrh Komisie. Hlasy
zástupcov lenských štátov vo výbore sa vážia spôsobom
uvedeným v týchto lánkoch.

2. Ak výbor vydá kladné stanovisko, Komisia prijme návrh
vykonávacieho aktu.

SK28.2.2011 Úradný vestník Európskej únie L 55/15
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3. Bez toho, aby bol dotknutý lánok 7, ak výbor vydá
záporné stanovisko, Komisia návrh vykonávacieho aktu
neprijme. Ak sa považuje za potrebné prija  vykonávací akt,
predseda môže bu  predloži  zmenený a doplnený návrh vyko
návacieho aktu rovnakému výboru do dvoch mesiacov od pred
loženia záporného stanoviska, alebo môže predloži  návrh
vykonávacieho aktu do jedného mesiaca od predloženia zápor
ného stanoviska odvolaciemu výboru na alšie prerokovanie.

4. Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia môže prija
návrh vykonávacieho aktu okrem prípadov uvedených
v druhom pododseku. Ak Komisia návrh vykonávacieho aktu
neprijme, predseda môže predloži  výboru zmenené a doplnené
znenie návrhu.

Bez toho, aby bol dotknutý lánok 7, Komisia nemôže prija
návrh vykonávacieho aktu, ak:

a) sa akt týka zda ovania, finan ných služieb, ochrany zdravia
alebo bezpe nosti udí, zvierat alebo rastlín alebo kone ných
mnohostranných ochranných opatrení;

b) základný akt ustanovuje, že návrh vykonávacieho aktu
nemožno prija  bez vydania stanoviska, alebo

c) je proti tomu jednoduchá vä šina všetkých lenov výboru.

Ak sa v ktoromko vek z prípadov uvedených v druhom podod
seku považuje za potrebné prija  vykonávací akt, predseda môže
bu  predloži  zmenené a doplnené znenie návrhu vykonáva
cieho aktu rovnakému výboru do dvoch mesiacov odo d a
hlasovania, alebo predloži  návrh vykonávacieho aktu do
jedného mesiaca odo d a hlasovania odvolaciemu výboru na

alšie prerokovanie.

5. Odchylne od odseku 4 sa tento postup uplat uje pri prijí
maní návrhu kone ných antidumpingových alebo vyrovnáva
cích opatrení, ak výbor nevydá žiadne stanovisko
a jednoduchá vä šina všetkých jeho lenov je proti návrhu
vykonávacieho aktu.

Komisia vedie konzultácie s lenskými štátmi. Komisia najskôr
14 dní a najneskôr jeden mesiac od zasadnutia výboru infor
muje lenov výboru o výsledkoch týchto konzultácií
a odvolaciemu výboru predloží návrh vykonávacieho aktu.
Odchylne od lánku 3 ods. 7 odvolací výbor zasadne najskôr
14 dní a najneskôr jeden mesiac od predloženia návrhu vyko
návacieho aktu. Odvolací výbor vydá stanovisko v súlade
s lánkom 6. Lehotami stanovenými v tomto odseku nie je
dotknutá potreba zabezpe i , aby boli dodržané lehoty stano
vené v príslušných základných aktoch.

lánok 6

Postúpenie veci odvolaciemu výboru

1. Odvolací výbor vydá stanovisko prostredníctvom vä šiny
stanovenej v lánku 5 ods. 1.

2. Kým odvolací výbor nevydá stanovisko, ktorýko vek jeho
len môže navrhnú  zmeny a doplnenia návrhu vykonávacieho

aktu a predseda môže rozhodnú , i ho zmení.

Predseda sa snaží nájs  riešenia, ktoré majú o najširšiu podporu
v odvolacom výbore.

Predseda informuje odvolací výbor o tom, akým spôsobom boli
zoh adnené rokovania a návrhy na zmenu a doplnenie, najmä
návrhy na zmenu a doplnenie, ktoré mali vä šinovú podporu
v odvolacom výbore.

3. Ak odvolací výbor vydá kladné stanovisko, Komisia prijme
návrh vykonávacieho aktu.

Ak odvolací výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia môže
prija  návrh vykonávacieho aktu.

Ak odvolací výbor vydá záporné stanovisko, Komisia neprijme
návrh vykonávacieho aktu.

4. Odchylne od odseku 3, ak pri prijímaní kone ných
mnohostranných ochranných opatrení odvolací výbor nevydá
kladné stanovisko prostredníctvom vä šiny ustanovenej
v lánku 5 ods. 1, Komisia návrhy opatrení neprijme.

5. Odchylne od odseku 1 odvolací výbor vydáva do
1. septembra 2012 stanovisko k návrhom kone ných antidum
pingových alebo vyrovnávacích opatrení prostredníctvom jedno
duchej vä šiny všetkých svojich lenov.

lánok 7

Prijímanie vykonávacích aktov vo výnimo ných prípadoch

Odchylne od lánku 5 ods. 3 a lánku 5 ods. 4 druhého
pododseku môže Komisia návrh vykonávacieho aktu prija ,
pokia  ho treba bezodkladne prija  na zamedzenie vzniku
významného narušenia trhov v oblasti po nohospodárstva
alebo ohrozenia finan ných záujmov Únie v zmysle lánku
325 ZFEÚ.

V takom prípade Komisia okamžite predloží prijatý vykonávací
akt odvolaciemu výboru. Ak odvolací výbor vydá k prijatému
vykonávaciemu aktu záporné stanovisko, Komisia tento akt
okamžite zruší. Ak odvolací výbor vydá kladné stanovisko
alebo nevydá žiadne stanovisko, vykonávací akt zostane
v platnosti.
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lánok 8

Okamžite uplatnite né vykonávacie akty

1. Odchylne od lánkov 4 a 5 môže základný akt ustanovi ,
že z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov sa
použije tento lánok.

2. Komisia prijme vykonávací akt, ktorý je okamžite uplat
nite ný bez jeho predchádzajúceho predloženia výboru a ktorý
zostáva v platnosti najviac šes  mesiacov, pokia  základný akt
neustanovuje inak.

3. Predseda predloží akt uvedený v odseku 2 príslušnému
výboru najneskôr 14 dní od jeho prijatia s cie om získa  jeho
stanovisko.

4. Ak sa uplat uje postup preskúmania, v prípade vydania
záporného stanoviska výborom Komisia okamžite zruší vyko
návací akt prijatý v súlade s odsekom 2.

5. Pokia  Komisia prijme prechodné antidumpingové alebo
vyrovnávacie opatrenia, uplat uje sa postup ustanovený v tomto

lánku. Komisia prijme tieto opatrenia po konzultácii alebo
v mimoriadne naliehavom prípade po oboznámení lenských
štátov. V prípade oboznámenia lenských štátov sa konzultácie
uskuto nia najneskôr desa  dní od oznámenia opatrení prijatých
Komisiou lenským štátom.

lánok 9

Rokovací poriadok

1. Každý výbor prijme jednoduchou vä šinou všetkých
svojich lenov svoj rokovací poriadok, a to na návrh predsedu
a na základe štandardného rokovacieho poriadku, ktorý vypra
cuje Komisia po porade s lenskými štátmi. Komisia uverejní
štandardný rokovací poriadok v Úradnom vestníku Európskej únie.

Existujúce výbory prispôsobia pod a potreby svoje rokovacie
poriadky štandardnému rokovaciemu poriadku.

2. Na výbory sa vz ahujú rovnaké zásady a podmienky
o prístupe verejnosti k dokumentom a pravidlá na ochranu
údajov ako na Komisiu.

lánok 10

Informácie o innosti výborov

1. Komisia vedie register inností výborov, ktorý obsahuje:

a) zoznam výborov;

b) programy zasadnutia výborov;

c) súhrnné záznamy a zoznamy orgánov a organizácií, ku
ktorým patria osoby menované lenskými štátmi na ú ely
zastupovania;

d) návrhy vykonávacích aktov, ku ktorým majú výbory vyda
stanovisko;

e) výsledky hlasovania;

f) kone né návrhy vykonávacích aktov po vydaní stanovísk
výborov;

g) informácie o prijatí kone ných návrhov vykonávacích aktov
Komisiou a

h) štatistické údaje o innosti výborov.

2. Komisia uverej uje aj výro nú správu o innosti výborov.

3. Európsky parlament a Rada majú v súlade s platnými
pravidlami prístup k informáciám uvedeným v odseku 1.

4. Komisia sprístupní dokumenty uvedené v odseku 1 písm.
b), d) a f) Európskemu parlamentu a Rade a informuje ich
o tom, že tieto dokumenty sú k dispozícii, a to súbežne s ich
zaslaním lenom výboru.

5. Odkazy na všetky dokumenty uvedené v odseku 1 písm.
a) až g), ako aj informácie uvedené v odseku 1 písm. h) sa
zverej ujú v registri.

lánok 11

Kontrolná právomoc Európskeho parlamentu a Rady

Ak je základný akt prijatý pod a riadneho legislatívneho
postupu, môže Európsky parlament alebo Rada kedyko vek
oznámi  Komisii, že sa domnieva, že návrh vykonávacieho
aktu presahuje vykonávacie právomoci ustanovené
v základnom akte. V takom prípade Komisia prehodnotí
návrh vykonávacieho aktu, pri om zoh adní vyjadrené pozície
a oznámi Európskemu parlamentu a Rade, i zamýš a ponecha ,
zmeni  alebo doplni , alebo vzia  návrh vykonávacieho aktu
spä .

lánok 12

Zrušenie rozhodnutia 1999/468/ES

Rozhodnutie 1999/468/ES sa týmto zrušuje.

Ú inky lánku 5a rozhodnutia 1999/468/ES sa zachovávajú na
ú ely existujúcich základných aktov, v ktorých sa na tento

lánok odkazuje.
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lánok 13

Prechodné ustanovenia: prispôsobenie existujúcich
základných aktov

1. Ak sa v základných aktoch prijatých pred nadobudnutím
ú innosti tohto nariadenia ustanovuje vykonávanie vykonáva
cích právomocí Komisiou v súlade s rozhodnutím
1999/468/ES, uplat ujú sa tieto pravidlá:

a) ak sa v základnom akte odkazuje na lánok 3 rozhodnutia
1999/468/ES, uplat uje sa konzulta ný postup uvedený
v lánku 4 tohto nariadenia;

b) ak sa v základnom akte odkazuje na lánok 4 rozhodnutia
1999/468/ES, uplat uje sa postup preskúmania uvedený
v lánku 5 tohto nariadenia s výnimkou druhého
a tretieho pododseku lánku 5 ods. 4;

c) ak sa v základnom akte odkazuje na lánok 5 rozhodnutia
1999/468/ES, uplat uje sa postup preskúmania uvedený
v lánku 5 tohto nariadenia a v prípade nevydania stanoviska
sa má za to, že základný akt neustanovuje možnos  Komisie
prija  návrh vykonávacieho aktu, ako sa uvádza v lánku 5
ods. 4 druhom pododseku písm. b);

d) ak sa v základnom akte odkazuje na lánok 6 rozhodnutia
1999/468/ES, uplat uje sa lánok 8 tohto nariadenia;

e) ak sa v základnom akte odkazuje na lánky 7 a 8 rozhod
nutia 1999/468/ES, uplatnia sa lánky 10 a 11 tohto naria
denia.

2. lánky 3 a 9 tohto nariadenia sa na ú ely odseku 1
uplatnia na všetky existujúce výbory.

3. lánok 7 tohto nariadenia sa uplatní len na existujúce
postupy, ktoré odkazujú na lánok 4 rozhodnutia 1999/468/ES.

4. Prechodné ustanovenia uvedené v tomto lánku nemajú
vplyv na povahu príslušných aktov.

lánok 14

Prechodné ustanovenie

Toto nariadenie nemá vplyv na prebiehajúce postupy, v rámci
ktorých už výbor vydal svoje stanovisko v súlade
s rozhodnutím 1999/468/ES.

lánok 15

Preskúmanie

Do 1. marca 2016 Komisia predloží Európskemu parlamentu
a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia, ku ktorej
v prípade potreby priloží príslušné legislatívne návrhy.

lánok 16

Nadobudnutie ú innosti

Toto nariadenie nadobúda ú innos  1. marca 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatnite né vo všetkých lenských
štátoch.

V Štrasburgu 16. februára 2011

Za Európsky parlament
predseda
J. BUZEK

Za Radu
predseda

MARTONYI J.
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II

(Oznámenia)

MEDZIINŠTITUCIONÁLNE DOHODY

Nezáväzné kritériá na uplatňovanie článkov 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – 
18. jún 2019

(2019/C 223/01)

EURÓPSKY PARLAMENT, RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKA KOMISIA

keďže:

(1) Európsky parlament, Rada a Komisia (ďalej len „uvedené tri inštitúcie“) uzavreli 13. apríla 2016 Medziinšti
tucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva (1) (ďalej len „dohoda“).

(2) V bode 26 dohody uvedené tri inštitúcie zdôrazňujú významnú úlohu, ktorú majú delegované a vykonávacie akty 
v práve Únie, ako aj skutočnosť, že keď sa používajú efektívne, transparentne a v opodstatnených prípadoch, sú 
tieto akty neoddeliteľným nástrojom lepšej tvorby práva, pričom prispievajú k jednoduchosti a aktuálnosti právnej 
úpravy, ako aj k jej efektívnemu a urýchlenému vykonávaniu.

(3) Uvedené tri inštitúcie v bode 28 dohody počítajú s tým, že Spoločná dohoda o delegovaných aktoch, ktorá je 
pripojená k dohode, bude doplnená stanovením nezáväzných kritérií na uplatňovanie článkov 290 a 291 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“).

(4) Uplatňovanie uvedených kritérií môže byť každoročne predmetom rokovaní tak na politickej, ako aj na technickej 
úrovni v rámci všeobecného monitorovania vykonávania dohody v súlade s jej bodom 50.

(5) Hoci sa v článku 291 ods. 2 ZFEÚ stanovuje, že ak sú potrebné jednotné podmienky na vykonávanie právne 
záväzných aktov Únie, tieto akty zveria vykonávacie právomoci Komisii alebo v osobitných, náležite odôvodne
ných prípadoch a v prípadoch ustanovených v článkoch 24 a 26 Zmluvy o Európskej únii Rade, účelom nezáväz
ných kritérií je vytýčiť hranicu medzi delegovanými a vykonávacími aktmi, a nie medzi inštitúciami, ktorým sa 
zverujú vykonávacie právomoci. Zámerom uvedených nezáväzných kritérií nie je vymedziť ani nijakým spôsobom 
oklieštiť podmienky, za ktorých inštitúcia vykonáva právomoci, ktoré jej boli zverené v súlade s príslušným 
právom Únie vrátane základného aktu.

(6) Súdny dvor Európskej únie sa už niekoľkokrát venoval špecifickým otázkam, ktoré súvisia s uplatňovaním 
článkov 290 a 291 ZFEÚ (2). Táto judikatúra sa v budúcnosti môže ďalej vyvíjať. V náležitých prípadoch môže byť 
potrebné, aby sa tieto nezáväzné kritériá s ohľadom na vývoj judikatúry preskúmali,

(1) Medziinštitucionálna  dohoda medzi  Európskym parlamentom,  Radou Európskej  únie  a  Európskou komisiou o  lepšej  tvorbe  práva 
z 13. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).

(2) Okrem  iného:  Rozsudok  Súdneho  dvora  z  18.  marca  2014,  Komisia/Parlament  a  Rada  (vo  veci  známej  ako  „Biocídne  výrobky“), 
C-427/12, ECLI:EU:C:2014:170; Rozsudok Súdneho dvora zo 17. marca 2016, Parlament/Komisia (vo veci známej ako „Nástroj na 
prepájanie Európy“), C-286/14, ECLI:EU:C:2016:183; Rozsudok Súdneho dvora zo 16. júla 2015, Komisia/Parlament a Rada (vo veci 
známej ako „mechanizmus oslobodenia od vízovej povinnosti“), C-88/14, ECLI:EU:C:2015:499.
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Sa dohodli takto:

I. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

1. Tieto nezáväzné kritériá poskytujú uvedeným trom inštitúciám usmernenie o tom, či by splnomocnenie v legislatív
nych aktoch malo mať delegovací alebo vykonávací charakter, a či by tak malo byť udelené podľa článku 290 ZFEÚ 
na prijatie delegovaného aktu alebo podľa článku 291 ZFEÚ na prijatie vykonávacieho aktu.

2. V každom prípade sa pri určovaní charakteru zamýšľaného aktu musia zohľadniť ciele, obsah a kontext zamýšľa
ného aktu, ako aj samotného legislatívneho aktu.

3. Rozhodnutie o tom, či a v akom rozsahu použiť delegované alebo vykonávacie akty, patrí v rozsahu stanovenom 
ZFEÚ do právomoci zákonodarcu. V tomto ohľade je na zákonodarcovi, aby určil, či splnomocní Komisiu na prijatie 
delegovaných aktov, a zároveň posúdil, či budú potrebné právomoci na zaistenie jednotných podmienok na 
vykonávanie legislatívneho aktu.

4. Ak sa zákonodarca domnieva, že by ustanovenie malo byť neoddeliteľnou súčasťou základného aktu, môže sa 
rozhodnúť, že toto ustanovenie zahrnie do prílohy. Zákonodarca nie je v nijakom prípade povinný pripojiť k legisla
tívnym aktom prílohy a môže sa namiesto toho rozhodnúť prijať samostatné akty, ale uvedené tri inštitúcie 
pripomínajú, že štruktúra legislatívneho aktu by sa mala riadiť spoločnými záväzkami a cieľmi stanovenými 
v dohode, ktorými sú jednoduché, jasné a koherentné právne predpisy, ktoré sú dostupné, zrozumiteľné pre občanov, 
orgány verejnej správy a podniky, vykonateľné v praxi a vytvorené bez ohľadu na otázku splnomocnenia. Právomoci 
zákonodarcu týmto nie sú žiadnym spôsobom obmedzené.

5. Podstatné prvky právneho predpisu musia byť stanovené v základnom akte. Právomoc prijímať predpisy, ktoré si 
vyžadujú politické rozhodnutie, ktoré patrí do zodpovednosti normotvorcu Únie, keďže si napríklad vyžaduje zváže
nie dotknutých protichodných záujmov na základe viacerých posúdení, nemôže byť preto zverená Komisii (3). Pri 
výkone delegovaných alebo vykonávacích právomocí musí Komisia plne rešpektovať podstatné prvky poverovacieho 
aktu (4).

6. Legislatívnym aktom možno zveriť právomoc prijímať delegované akty len Komisii.

7. Tieto kritériá by sa nemali považovať za taxatívne.

II. KRITÉRIÁ

A. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ AKTY ALEBO INDIVIDUÁLNE PRÁVNE AKTY

1. Delegovanými aktmi môžu byť len všeobecne záväzné akty. Delegovanými aktmi nemožno prijímať opatrenia 
s individuálnou pôsobnosťou.

2. Pri vykonávacích aktoch môže ísť o individuálne právne akty alebo o všeobecne záväzné akty.

3. Akt sa považuje za všeobecne záväzný akt v prípade, že sa uplatňuje na objektívne určené situácie a zahŕňa 
právne účinky vo vzťahu k určitým kategóriám osôb vymedzeným všeobecným a abstraktným spôsobom (5).

B. ZMENY LEGISLATÍVNYCH AKTOV VRÁTANE ICH PRÍLOH

1. Ak zákonodarca zverí Komisii právomoc zmeniť legislatívny akt, túto právomoc možno vykonávať len prostred
níctvom delegovaných aktov (6), a to aj vtedy, keď sa uvedená právomoc meniť vzťahuje na prílohy, keďže tieto sú 
neoddeliteľnou súčasťou legislatívnych aktov.

2. Účelom delegovania právomoci „zmeniť“ legislatívny akt je poveriť Komisiu, aby zmenila alebo zrušila 
nepodstatné prvky, ktoré v tomto akte (7) stanovil zákonodarca. Zmeny môžu zahŕňať vkladanie a dopĺňanie, 
ktoré sa týkajú určitých nepodstatných prvkov legislatívneho aktu, alebo vypúšťanie či nahrádzanie nepodstatných 
prvkov.

(3) Rozsudok Súdneho dvora z 5. septembra 2012, Parlament/Rada, C-355/10, ECLI:EU:C:2012:516, body 64, 65 a 76; Rozsudok Súd
neho  dvora  z  26.  júla  2017,  Česká  republika/Komisia,  C-696/15  P,  ECLI:EU:C:2017:595,  bod  78;  Rozsudok  Súdneho  dvora 
z 11. mája 2017, Dyson/Komisia, C-44/16 P, ECLI:EU:C:2017:357, body 61 a 62.

(4) Rozsudok Súdneho dvora z 11. mája 2017, Dyson/Komisia, C-44/16 P, ECLI:EU:C:2017:357, bod 65.
(5) Rozsudok  Všeobecného  súdu  zo  14.  júna  2012,  Stichting  Natuur  en  Milieu  a  Pesticide  Action  Network  Europe  proti  Európskej 

komisii,  T-338/08, ECLI:EU:T:2012:300, bod 30. Rozsudok Všeobecného súdu zo 7.  marca 2013, Bilbaína de Alquitranes,  SA, a i. 
proti Európskej chemickej agentúre (ECHA), T-93/10, ECLI:EU:T:2013:106, body 32 a 56.

(6) Rozsudok Súdneho dvora z 15. októbra 2014, Parlament/Komisia, C-65/13, ECLI:EU:C:2014:2289, bod 45; Rozsudok Súdneho dvora 
zo 16. júla 2015, Komisia/Parlament a Rada, C-88/14, ECLI:EU:C:2015:499, bod 31.

(7) Rozsudok Súdneho dvora zo 17. marca 2016, Parlament/Komisia, C-286/14, ECLI:EU:C:2016:183, bod 42;
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C. DODATOČNÉ PRAVIDLÁ, KTORÝMI SA DOPĹŇA ZÁKLADNÝ AKT

Opatrenia spočívajúce v prijatí dodatočných pravidiel, ktoré sú založené na obsahu predpisu alebo tento obsah rozví
jajú a ktoré zároveň spadajú do regulačného rámca, ako je vymedzený základným aktom, by sa mali stanoviť 
v delegovaných aktoch. Tak by to bolo v prípade opatrení, ktoré majú vplyv na samotnú podstatu pravidiel 
stanovených v základnom akte a ktoré Komisii umožňujú „konkretizovať“ základný akt, pokiaľ sa tieto opatrenia 
nedotýkajú jeho podstatných prvkov.

D. DODATOČNÉ PRAVIDLÁ, KTORÝMI SA VYKONÁVA ZÁKLADNÝ AKT

Naopak, dodatočné pravidlá, ktorými sa vykonávajú alebo uvádzajú do účinnosti pravidlá, ktoré sú už v základnom 
akte stanovené, a to tak, že podrobnejšie vymedzujú obsah uvedeného aktu bez toho, aby mali vplyv na podstatu 
legislatívneho rámca, by sa mali stanoviť vo vykonávacích aktoch. Tak je to v prípade, keď zákonodarca stanovil 
dostatočne presný právny rámec, napríklad ak zákonodarca stanovil hlavné podmienky a kritériá.

E. AKTY, KTORÝMI SA URČUJE POSTUP, METÓDA ALEBO METODIKA

1. Opatrenia, ktorými sa určuje postup (t. j. spôsob vykonávania alebo uskutočňovania niečoho v záujme dosiahnu
tia určitého výsledku vymedzeného v základnom akte) sa môžu stanoviť buď v delegovanom akte alebo vo 
vykonávacom akte (alebo môžu byť dokonca podstatným prvkom základného aktu) v závislosti od ich povahy, 
cieľov, obsahu a kontextu.

Napríklad opatrenia, ktorými sa určujú prvky postupu a ktoré vychádzajú z obsahu základného aktu alebo tento 
obsah rozvíjajú a ktoré zároveň spadajú do regulačného rámca, ako je vymedzený základným aktom, by sa mali 
stanoviť v delegovaných aktoch.

Naopak, opatrenia, ktoré určením postupu zabezpečujú jednotné vykonávanie pravidla stanoveného v základnom 
akte, by sa mali stanoviť vo vykonávacích aktoch.

2. Podobne splnomocnenie na určenie metódy (t. j. spôsobu konania, a to najmä na pravidelnom a systematickom 
základe) alebo metodiky (t. j. pravidiel na určenie metódy) si môže vyžadovať delegované alebo vykonávacie akty 
v závislosti od jeho povahy, cieľov, obsahu a kontextu.

F. AKTY, KTORÉ SA TÝKAJÚ POVINNOSTI POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE

Opatrenia, ktoré sa týkajú povinnosti poskytovať informácie, sa môžu stanoviť buď v delegovanom akte alebo vo 
vykonávacom akte (alebo môžu byť dokonca podstatným prvkom základného aktu) v závislosti od ich povahy, 
cieľov, obsahu a kontextu.

Napríklad opatrenia, ktorými sa určujú dodatočné pravidlá, ktoré sú založené na obsahu povinnosti poskytovať 
informácie, by sa mali stanoviť v delegovaných aktoch. Spravidla to bude prípad dodatočných nepodstatných prvkov, 
ktoré majú vplyv na samotnú podstatu povinnosti poskytovať informácie.

Naopak, opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť jednotné vykonávanie povinnosti poskytovať informácie, pokiaľ ide 
o formát a technické prostriedky, by sa mali stanoviť vo vykonávacích aktoch. Ak napríklad základný akt určuje 
dostatočne presne podstatu povinnosti poskytovať informácie, opatrenia, ktoré podrobnejšie vymedzujú, aké 
informácie sa majú poskytnúť v záujme zabezpečenia porovnateľnosti údajov alebo skutočného výkonu povinností, 
by sa mali stanoviť vo vykonávacích aktoch.

G. AKTY, KTORÉ SA TÝKAJÚ POVOLENÍ

Opatrenia, ktoré sa týkajú povolení, napríklad pre výrobky alebo látky, sa môžu stanoviť buď v delegovanom akte 
alebo vo vykonávacom akte (alebo môžu byť dokonca podstatným prvkom základného aktu) v závislosti od ich 
povahy, cieľov, obsahu a kontextu.

Povolenia s individuálnou pôsobnosťou sa smú prijímať len na základe vykonávacích aktov. Povolenia so všeobecne 
záväzným účinkom, v prípade ktorých je rozhodnutie Komisie založené na kritériách, ktoré sú dostatočne presne 
vymedzené v základnom akte, by sa mali prijímať na základe vykonávacích aktov.

Povolenia so všeobecne záväzným účinkom, ktorými sa dopĺňa základný akt, keďže sa neobmedzujú na uplatňovanie 
kritérií stanovených v základnom akte, ale sú zároveň založené na obsahu základného aktu (v rozsahu zvereného 
splnomocnenia), by sa mali prijímať na základe delegovaných aktov.

III. MONITOROVANIE UPLATŇOVANIA TÝCHTO KRITÉRIÍ A ICH PRESKÚMANIE

1. Uvedené tri inštitúcie budú spoločne pravidelne monitorovať uplatňovanie týchto kritérií.

3.7.2019 SK Úradný vestník Európskej únie C 223/3

D3_Medziinštitucionálna dohoda o nezáväzných kritériách na uplatňovanie článkov 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

- 131 -



2. Ak to bude vzhľadom na vývoj judikatúry Súdneho dvora Európskej únie potrebné a vhodné, uvedené tri inštitúcie 
preskúmajú tieto kritériá v súlade s ich príslušnými vnútornými postupmi, pričom v náležitých prípadoch tak urobia 
prostredníctvom svojich orgánov, ktoré majú v tejto oblasti osobitné právomoci.
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D3_Medziinštitucionálna dohoda o nezáväzných kritériách na uplatňovanie článkov 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

- 132 -



II

(Nelegislatívne akty)

MEDZIINŠTITUCIONÁLNE DOHODY

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA DOHODA 

z 20. mája 2021

Medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o povinnom registri 
transparentnosti 

EURÓPSKY PARLAMENT, RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 295,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

keďže:

(1) Európsky parlament, Rada Európskej únie a Európska komisia (ďalej len „signatárske inštitúcie“) vedú otvorený, 
transparentný a pravidelný dialóg so zastupujúcimi združeniami a občianskou spoločnosťou v súlade so Zmluvou 
o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“), a najmä jej článkom 11 ods. 1 a 2.

(2) Tento dialóg umožňuje zainteresovaným stranám predložiť svoje stanoviská k rozhodnutiam, ktoré na ne môžu mať 
vplyv, a tým účinne prispieť k informačnej základni, na základe ktorej sa pripravujú návrhy politík. Zapojením 
zainteresovaných strán sa zvyšuje kvalita rozhodovania tým, že sa poskytujú kanály na prezentovanie externých 
názorov a odborných znalostí.

(3) Transparentnosť a zodpovednosť tvoria základné predpoklady na udržanie dôvery občanov Únie v legitímnosť 
politických, legislatívnych a administratívnych postupov Únie.

(4) Signatárske inštitúcie uznávajú význam koordinácie svojho prístupu prostredníctvom prijatia spoločného rámca pre 
svoju spoluprácu, s cieľom ďalej podporovať transparentné a etické zastúpenie záujmov.

(5) Transparentnosť týkajúca sa zastupovania záujmov je osobitne dôležitá nato, aby občania mohli sledovať činnosti 
zástupcov záujmových skupín a uvedomovať si ich možný vplyv vrátane vplyvu vykonávaného prostredníctvom 
finančnej podpory a sponzorstva. Takúto transparentnosť je najlepšie možné zabezpečiť kódexom správania, ktorý 
obsahuje pravidlá a zásady, ktoré majú dodržiavať zástupcovia záujmových skupín, ktorí sa zapísali do registra 
transparentnosti (ďalej len „register“).

(6) Vzhľadom na pozitívne skúsenosti s registrom transparentnosti pre organizácie a samostatne zárobkovo činné 
osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky Európskej únie, ktorý bol zriadený dohodou medzi 
Európskym parlamentom a Európskou komisiou zo 16. apríla 2014 (1) (ďalej len „dohoda z roku 2014“), sa 
signatárske inštitúcie domnievajú, že rozsah pôsobnosti dohody z roku 2014 by sa mal rozšíriť.

(7) Je nevyhnutné zaviesť povinný register prostredníctvom opatrení s rovnakým účinkom prostredníctvom 
individuálnych rozhodnutí prijatých každou zo signatárskych inštitúcií, čím sa registrácia zástupcov záujmových 
skupín v registri stane nevyhnutnou podmienkou na vykonávanie určitých typov činností v oblasti zastupovania 
záujmov.

(1) Dohoda medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou o registri transparentnosti pre organizácie a samostatne zárobkovo 
činné osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky Európskej únie (Ú. v. EÚ L 277, 19.9.2014, s. 11).
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(8) V záujme ďalšieho posilnenia spoločného rámca a nadviazania na pokrok dosiahnutý pri vytváraní spoločnej 
kultúry transparentnosti by signatárske inštitúcie mali zverejňovať na webovom sídle registra podmienenosť 
a doplňujúce opatrenia týkajúce sa transparentnosti, ktoré zavádzajú na podporu registrácie, ako napríklad 
špecializované zoznamy adresátov, odporúčanie, aby sa určité subjekty s rozhodovacími právomocami stretávali iba 
s registrovanými zástupcami záujmových skupín, alebo zverejnenie informácií o stretnutiach medzi určitými 
osobami s rozhodovacími právomocami a zástupcami záujmových skupín.

(9) S cieľom presadiť túto dohodu aj nad rámec signatárskych inštitúcií by sa mali prijať opatrenia, ktoré umožnia 
inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Únie iným ako signatárskym inštitúciám a stálym zastúpeniam 
členských štátov, ktoré si dobrovoľne želajú uplatniť operačné zásady spoločného rámca, aby mohli využívať 
pomoc sekretariátu registra a podporu jeho asistenčnej služby.

(10) S cieľom zabrániť zbytočnému administratívnemu zaťaženiu a v súlade so súčasnou praxou registrácie by sa mali 
činnosti vykonávané zástupcami záujmových skupín výhradne v mene združenia alebo siete, ktorej sú súčasťou, 
považovať za činnosti tejto siete alebo združenia.

(11) Táto dohoda by sa nemala vzťahovať na činnosti verejných orgánov členských štátov, ako aj akýchkoľvek združení 
alebo sietí takýchto verejných orgánov, ktoré konajú v ich mene na úrovni Únie, vnútroštátnej alebo regionálnej 
úrovni aj keď by sa mala umožniť registrácia združení a sietí verejných orgánov na úrovni Únie, vnútroštátnej alebo 
regionálnej úrovni, ktoré sa zúčastňujú na činnostiach zastupovania záujmov.

(12) Prax prijímania výročnej správy o fungovaní registra by sa mala zachovať ako nástroj na zabezpečenie náležitého 
zviditeľnenia koordinovaného prístupu signatárskych inštitúcií a na posilnenie dôvery občanov. Rozsah výročnej 
správy by sa mal rozšíriť tak, aby zahŕňal podmienenosť a doplňujúce opatrenia týkajúce sa transparentnosti, ktoré 
zaviedli signatárske inštitúcie.

(13) Fungovaním tohto registra by nemali byť dotknuté právomoci žiadnej zo signatárskych inštitúcií, ani ich príslušné 
vnútorné organizačné právomoci.

(14) Pri výkone svojich príslušných vnútorných organizačných právomocí by signatárske inštitúcie mali delegovať na 
sekretariát a správnu radu registra právomoc konať v ich mene pri prijímaní individuálnych rozhodnutí týkajúcich 
sa žiadateľov a zaregistrovaných subjektov v súlade s touto dohodou. Signatárske inštitúcie by mali byť žalované 
spoločne v akejkoľvek žalobe podanej na Súdnom dvore Európskej únie proti konečným rozhodnutiam správnej 
rady registra, ktoré majú nepriaznivý dosah na žiadateľov alebo zaregistrované subjekty.

(15) Signatárske inštitúcie by pri vykonávaní tejto dohody mali navzájom v plnej miere spolupracovať.

(16) Každá zo signatárskych inštitúcií by mala presadzovať politiky dobrej správy a transparentnosti mimo rámca tejto 
dohody v rozsahu, v akom takéto politiky nezasahujú do vykonávania a cieľov presadzovaných v tejto dohode.

(17) Touto dohodou nie je dotknutý výkon práv podľa článku 11 ods. 4 Zmluvy o EÚ týkajúceho sa európskej iniciatívy 
občanov a článku 227 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) týkajúceho sa petičného práva obrátiť 
sa na Európsky parlament,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Účel a rozsah pôsobnosti

Touto dohodou sa stanovuje rámec a prevádzkové zásady pre koordinovaný prístup signatárskych inštitúcií, pokiaľ ide 
o transparentné a etické zastupovanie záujmov.

Prostredníctvom individuálnych rozhodnutí prijatých na základe svojich vnútorných organizačných právomocí sa 
signatárske inštitúcie zaväzujú vykonávať koordinovaný prístup uvedený v prvom odseku, pokiaľ ide o činnosti, na ktoré 
sa vzťahuje táto dohoda (ďalej len „činnosti, ktoré patria do pôsobnosti tejto dohody“), a stanoviť tie činnosti, ktoré patria 
do pôsobnosti tejto dohody, ktoré sa rozhodnú podmieniť zápisom do registra.
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Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) „zástupca záujmovej skupiny“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo formálna alebo neformálna skupina, 
združenie alebo sieť, ktorá sa podieľa na činnostiach, ktoré patria do pôsobnosti tejto dohody;

b) „žiadateľ“ je akýkoľvek zástupca záujmovej skupiny žiadajúci o zápis do registra;

c) „zaregistrovaný subjekt“ je akýkoľvek zástupca záujmovej skupiny so zápisom v registri;

d) „klient“ je akýkoľvek zástupca záujmovej skupiny, ktorý uzatvoril zmluvný vzťah so sprostredkovateľom s cieľom, aby 
uvedený sprostredkovateľ presadzoval záujmy uvedeného zástupcu záujmovej skupiny vykonávaním činností, ktoré 
patria do pôsobnosti tejto dohody;

e) „sprostredkovateľ“ je akýkoľvek zástupca záujmovej skupiny, ktorý presadzuje záujmy klienta vykonávaním činností, 
ktoré patria do pôsobnosti tejto dohody;

f) „vzťah medzi klientom a sprostredkovateľom“ je akýkoľvek zmluvný vzťah medzi klientom a sprostredkovateľom, 
ktorý sa týka vykonávania činností, ktoré patria do pôsobnosti tejto dohody;

g) „zamestnanci“ sú zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky 
zamestnávania ostatných zamestnancov Únie stanovené v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (2), ktorých 
zamestnáva ktorákoľvek signatárska inštitúcia, bez ohľadu na kategóriu, do ktorej patria;

h) „podmienenosť“ je zásada, podľa ktorej je zápis v registri nevyhnutnou podmienkou na to, aby zástupcovia záujmových 
skupín mohli vykonávať určité činnosti, ktoré patria do pôsobnosti tejto dohody.

Článok 3

Činnosti, ktoré patria do pôsobnosti tejto dohody

1. Táto dohoda sa vzťahuje na činnosti, ktoré vykonávajú zástupcovia záujmovej skupiny s cieľom ovplyvniť tvorbu alebo 
vykonávanie politiky alebo právnych predpisov alebo rozhodovacie procesy signatárskych inštitúcií alebo iných inštitúcií, 
orgánov, úradov a agentúr Únie (ďalej spolu len „inštitúcie Únie“) bez toho, aby tým bol dotknutý článok 4.

2. Medzi činnosti, ktoré patria do pôsobnosti tejto dohody uvedené v odseku 1, patria okrem iného najmä:

a) organizovanie stretnutí, konferencií alebo podujatí alebo účasť na nich, ako aj účasť na akýchkoľvek podobných 
kontaktoch s inštitúciami Únie;

b) prispievanie ku konzultáciám, vypočutiam alebo iným podobným iniciatívam alebo účasť na nich;

c) organizovanie komunikačných kampaní, platforiem, sietí a miestnych iniciatív;

d) príprava alebo uvedenie do života strategických a pozičných dokumentov, zmien, prieskumov verejnej mienky 
a prieskumov, otvorených listov a iných komunikačných alebo informačných materiálov a zadávanie a uskutočňovanie 
výskumu.

Článok 4

Činnosti, ktoré nepatria do pôsobnosti tejto dohody

1. Táto dohoda sa nevzťahuje na tieto činnosti:

a) poskytovanie právneho a iného odborného poradenstva, ak:

i) zahŕňajú zastupovanie klientov v súvislosti so zmierovacím konaním alebo mediáciou, ktorých zámerom je predísť 
tomu, aby sa spor dostal pred súdny alebo správny orgán;

(2) Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.
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ii) zahŕňajú poradenstvo poskytované klientom s cieľom pomôcť im zaručiť, že ich činnosti sú v súlade s existujúcim 
právnym rámcom; alebo

iii) zahŕňajú zastupovanie klientov a zabezpečenie ich základných alebo procesných práv, ako je právo na vypočutie, 
právo na spravodlivý proces a právo na obhajobu v správnom konaní, a zahŕňajú činnosti vykonávané právnikmi 
či inými expertmi zainteresovanými v zastupovaní klientov a zabezpečovaní ich základných alebo procesných práv;

b) podania strany alebo tretej strany v rámci právneho alebo administratívneho postupu zavedeného v práve Únie alebo 
medzinárodnom práve platnom v Únii a podania na základe zmluvného vzťahu s ktoroukoľvek zo signatárskych 
inštitúcií alebo na základe dohody o grante financovanej z prostriedkov Únie;

c) činnosti sociálnych partnerov vystupujúcich ako účastníci sociálneho dialógu podľa článku 152 ZFEÚ;

d) podania ako odpovede na priame a osobitné žiadosti ktorejkoľvek z inštitúcií Únie, ich zástupcov alebo zamestnancov, 
o faktické informácie, údaje alebo odborné znalosti;

e) činnosti vykonávané fyzickými osobami konajúcimi výhradne osobne a bez spolupráce s ostatnými;

f) spontánne stretnutia, stretnutia čisto súkromného alebo spoločenského charakteru a stretnutia, ktoré sa konajú v rámci 
administratívneho postupu stanoveného v Zmluve o EÚ alebo ZFEÚ alebo v právnych aktoch Únie.

2. Táto dohoda sa nevzťahuje na činnosti vykonávané týmito orgánmi:

a) verejné orgány členských štátov vrátane ich stálych zastúpení a veľvyslanectiev na vnútroštátnej a regionálnej úrovni;

b) združenia a siete verejných orgánov na úrovni Únie, na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni za podmienky, že konajú 
výlučne v mene príslušných verejných orgánov;

c) medzivládne organizácie vrátane agentúr a orgánov z nich vychádzajúcich;

d) verejné orgány tretích krajín vrátane ich diplomatických misií a veľvyslanectiev, s výnimkou prípadov, keď sú takéto 
orgány zastupované právnymi subjektmi, kanceláriami alebo sieťami bez diplomatického štatútu alebo sú zastupované 
sprostredkovateľom;

e) politické strany, s výnimkou akýchkoľvek organizácií vytvorených politickými stranami alebo pridružených 
k politickým stranám;

f) cirkvi a náboženské združenia či spoločnosti, ako aj filozofické a nekonfesionálne organizácie uvedené v článku 17 
ZFEÚ, s výnimkou kancelárií, právnych subjektov alebo sietí vytvorených na zastupovanie cirkví, náboženských 
spoločností alebo filozofických a nekonfesionálnych organizácií vo vzťahoch s inštitúciami Únie, ako aj ich 
združeniami.

Článok 5

Podmienenosť a doplňujúce opatrenia týkajúce sa transparentnosti

1. Signatárske inštitúcie sa zaväzujú dodržiavať zásadu podmienenosti, ktorú budú uplatňovať prostredníctvom 
individuálnych rozhodnutí na základe svojich vnútorných organizačných právomocí.

2. Pri prijímaní opatrení podmienenosti alebo doplňujúcich opatrení na zabezpečenie transparentnosti na podporu 
registrácie a posilnenie spoločného rámca zriadeného touto dohodou, signatárske inštitúcie zabezpečia, aby boli tieto 
opatrenia v súlade s touto dohodou a aby posilňovali cieľ koordinovaného prístupu uvedeného v článku 1, ktorým je 
stanovenie vysokej úrovne transparentného a etického zastupovania záujmov na úrovni Únie.

3. Podmienenosť a doplňujúce opatrenia týkajúce sa transparentnosti prijaté signatárskymi inštitúciami sa zverejňujú na 
webovom sídle registra, ktoré sa pravidelne aktualizuje.
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Článok 6

Oprávnenosť a kódex správania

1. Žiadatelia, ktorí predložia úplnú žiadosť o registráciu, sú oprávnení na zápis do registra, ak vykonávajú činnosti, ktoré 
patria do pôsobnosti tejto dohody a dodržiavajú kódex správania stanovený v prílohe I (ďalej len „kódex správania“).

2. Pri predkladaní žiadosti o registráciu žiadatelia poskytnú informácie uvedené v prílohe II a musia súhlasiť so 
zverejnením týchto informácií.

3. Od žiadateľov sa môže požadovať, aby preukázali svoju spôsobilosť na zápis do registra a presnosť nimi 
poskytnutých informácií.

4. Sekretariát registra (ďalej len „sekretariát“) aktivuje registráciu žiadateľa, hneď ako sa preukáže oprávnenosť žiadateľa 
a keď usúdi, že registrácia spĺňa požiadavky stanovené v prílohe II.

5. Po aktivácii registrácie žiadateľa sa žiadateľ stane zaregistrovaným subjektom.

6. Sekretariát monitoruje registrácie a hodnotí priebežnú oprávnenosť zaregistrovaných subjektov a dodržiavanie 
kódexu správania v súlade s postupmi stanovenými v prílohe III.

7. Sekretariát môže viesť vyšetrovania na základe sťažnosti o údajnom nedodržaní kódexu správania zaregistrovaným 
subjektom, ako aj z vlastnej iniciatívy na základe informácií, že zaregistrovaný subjekt už nemusí spĺňať požiadavky 
na oprávnenosť podľa odseku 1.

8. V rámci monitorovania alebo vyšetrovania sekretariátom musia zaregistrované subjekty predovšetkým:

a) na požiadanie poskytnúť podkladové materiály, ktorými sa preukáže správnosť informácií týkajúcich sa ich registrácie; a

b) úprimne a konštruktívne spolupracovať v súlade s postupmi stanovenými v prílohe III.

Článok 7

Správna rada

1. Správnu radu registra (ďalej len „správna rada“) tvoria generálni tajomníci signatárskych inštitúcií, ktorí jej predsedajú 
striedavo počas jedného roka.

2. Správna rada:

a) dozerá na celkové vykonávanie tejto dohody;

b) určuje ročné priority pre register, ako aj rozpočtové odhady a podiel potrebný na vykonávanie týchto priorít;

c) vydáva všeobecné pokyny sekretariátu;

d) prijíma výročnú správu uvedenú v článku 13;

e) skúma odôvodnené žiadosti o preskúmanie rozhodnutí sekretariátu a rozhoduje o nich v súlade s bodom 9 prílohy III.

3. Správna rada sa stretáva najmenej raz ročne z iniciatívy svojho predsedu. Môže sa takisto stretnúť na žiadosť jedného 
z jej členov.

4. Správna rada rozhoduje na základe konsenzu.

Článok 8

Sekretariát

1. Sekretariát je spoločnou operačnou štruktúrou vytvorenou na riadenie fungovania registra. Tvoria ho vedúci oddelení 
alebo ekvivalentní pracovníci zodpovední za otázky transparentnosti v každej signatárskej inštitúcii (ďalej len „vedúci 
oddelení“) a ich príslušní zamestnanci.
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2. Správna rada určí jedného z vedúcich oddelení za „koordinátora“ na obdobie jedného roka, ktoré je možné predĺžiť. 
Sekretariát pracuje pod koordináciou koordinátora.

Koordinátor zastupuje sekretariát a dohliada na jeho každodennú prácu v spoločnom záujme signatárskych inštitúcií.

3. Sekretariát:

a) podáva správy správnej rade, pripravuje jej stretnutia a pomáha jej s úlohami;

b) stanovuje usmernenia pre zaregistrované subjekty, aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie tejto dohody;

c) rozhoduje o oprávnenosti žiadateľov a monitoruje obsah registra s cieľom dosiahnuť optimálnu úroveň kvality údajov 
v registri, avšak s tým, že za presnosť poskytnutých informácií sú v konečnom dôsledku zodpovedné zaregistrované 
subjekty;

d) poskytuje podporu v rámci asistenčnej služby žiadateľom a zaregistrovaným subjektom;

e) vykonáva vyšetrovania a uplatňuje opatrenia v súlade s prílohou III;

f) vykonáva komunikáciu a podujatia na zvyšovanie informovanosti zamerané na zainteresované strany;

g) vypracúva výročnú správu uvedenú v článku 13;

h) nesie zodpovednosť za vývoj a údržbu registra z pohľadu IT;

i) vymieňa si s podobnými orgánmi najlepšie postupy a skúsenosti týkajúce sa transparentnosti zastupovania záujmov;

j) vykonáva akékoľvek ďalšie činnosti potrebné na vykonávanie tejto dohody.

4. Sekretariát rozhoduje na základe konsenzu vedúcich oddelení.

Článok 9

Splnomocnenie

Správna rada a sekretariát plnia úlohy, ktoré im boli zverené podľa článkov 7 a 8, a pri plnení uvedených úloh sú 
splnomocnené prijímať rozhodnutia v mene signatárskych inštitúcií.

Článok 10

Zdroje

1. Signatárske inštitúcie zabezpečia, aby boli k dispozícii potrebné ľudské, administratívne, technické a finančné zdroje 
vrátane primeraného počtu zamestnancov sekretariátu, aby sa zabezpečilo účinné vykonávanie tejto dohody.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 2 písm. b), a pri náležitom zohľadnení rôznej veľkosti plánov pracovných 
miest inštitúcií, signatárske inštitúcie podniknú potrebné kroky na financovanie údržby, rozvoja a propagácie registra.

Článok 11

Dobrovoľná účasť inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie iných ako signatárskych inštitúcií

1. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie iné ako signatárske inštitúcie môžu informovať správnu radu o opatreniach, 
prostredníctvom ktorých sa rozhodnú podmieniť určité činnosti registráciou v registri, alebo o doplňujúcich opatreniach 
týkajúcich sa transparentnosti, ktoré prijmú.
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2. Ak sa správna rada domnieva, že opatrenia uvedené v odseku 1 sú v súlade s cieľmi sledovanými touto dohodou, 
môže sa s dotknutou inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou Únie dohodnúť na podmienkach, za ktorých môže 
táto inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra využiť pomoc sekretariátu a podporu asistenčnej služby. Všetky opatrenia 
oznámené podľa odseku 1 sa uverejnia na webovom sídle registra.

Článok 12

Dobrovoľná účasť stálych zastúpení členských štátov

Členské štáty môžu správnej rade oznámiť opatrenia prijaté v súlade s vnútroštátnym právom, prostredníctvom ktorých sa 
rozhodnú podmieniť určité činnosti zamerané na ich stále zastúpenia registráciou v registri, alebo akékoľvek doplňujúce 
opatrenia na zabezpečenie transparentnosti, ktoré prijmú. Všetky takto oznámené opatrenia sa uverejnia na webovom 
sídle registra.

Článok 13

Výročná správa

1. Správna rada prijíma výročnú správu o fungovaní registra počas predchádzajúceho roka.

2. Výročná správa obsahuje:

a) kapitolu o vecných informáciách o registri, jeho obsahu a akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa registra;

b) kapitolu o podmienenosti a doplnkových opatreniach týkajúcich sa transparentnosti, uvedených v článku 5, ktoré sú 
v platnosti.

3. Správna rada predloží výročnú správu signatárskym inštitúciám a zabezpečí jej uverejnenie na webovom sídle 
registra.

Článok 14

Preskúmanie

1. Signatárske inštitúcie vyhodnotia vykonávanie opatrení prijatých podľa článku 5 do 2. júla 2022 a potom pravidelne, 
aby bolo možné v prípade potreby vydať odporúčania na zlepšenie a posilnenie týchto opatrení.

2. Táto dohoda bude predmetom preskúmania najneskôr do 2. júla 2025.

Článok 15

Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Táto dohoda je pre signatárske inštitúcie záväzná.

2. Na účely článku 9 sa každá signatárska inštitúcia zaväzuje prijať rozhodnutie, ktoré znie takto:

„Správna rada a sekretariát sú splnomocnené prijímať v mene [názov inštitúcie] individuálne rozhodnutia týkajúce sa 
žiadateľov a zaregistrovaných subjektov v súlade s medziinštitucionálnou dohodou z 20. mája 2021 o povinnom registri 
transparentnosti (Ú. v. EÚ L 207, 11.6.2021, s. 1).“

Uvedené rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti tejto dohody.

3. Táto dohoda nahrádza dohodu z roku 2014, ktorá stráca platnosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody.

4. Táto dohoda nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
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5. Zaregistrované subjekty, ktoré boli zapísané do registra pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto dohody, sú počas 
obdobia šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody oprávnené zmeniť svoju registráciu tak, aby 
spĺňali nové požiadavky vyplývajúce z tejto dohody s cieľom zotrvať v registri.

6. Všetky vyšetrovania upozornení alebo sťažností začatých na základe dohody z roku 2014 sa vykonajú v súlade 
s postupom stanoveným v uvedenej dohode.

V Bruseli 20. mája 2021.

Za Európsky parlament
predseda

David Maria SASSOLI

Za Radu
predsedníčka

Ana Paula ZACARIAS

Za Komisiu
v mene predsedníčky

Věra JOUROVÁ
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PRÍLOHA I 

KÓDEX SPRÁVANIA 

Zaregistrované subjekty pôsobia v súlade s pravidlami a zásadami stanovenými v tejto prílohe. Zaregistrované subjekty 
predovšetkým:

a) vo svojich vzťahoch s niektorou zo signatárskych inštitúcií a iných inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie (ďalej 
spolu len „inštitúcie Únie“) sa vždy identifikujú menom, registračným číslom, a subjektom alebo subjektmi, pre ktoré 
pracujú alebo ktoré zastupujú;

b) deklarujú záujmy a ciele, ktoré presadzujú, uvedú klientov alebo členov, ktorých zastupujú, a v prípade potreby 
registračné číslo týchto klientov alebo členov;

c) nezískavajú ani sa nepokúšajú získať informácie alebo dosiahnuť rozhodnutia nečestným spôsobom alebo s využitím 
neprimeraného nátlaku, nevhodného správania či urážlivého jazyka;

d) nezneužívajú svoju registráciu na komerčný zisk, nenarúšajú ani neskresľujú účinok registrácie;

e) nepoškodzujú dobré meno registra alebo nespôsobujú ujmu inštitúciám Únie, ani nevyužívajú ich logá bez výslovného 
povolenia;

f) zabezpečia, aby informácie, ktoré uvádzajú pri registrácii a následne spravujú pri výkone svojich činností, ktoré patria 
do pôsobnosti tejto dohody, boli úplné, aktuálne, presné a neskresľujúce, a súhlasia so zverejnením uvedených 
informácií;

g) dodržiavajú príslušné verejne dostupné pravidlá, kódexy a usmernenia, ktoré zaviedli inštitúcie Únie, a nebránia ich 
vykonávaniu a uplatňovaniu;

h) nenavádzajú poslancov Európskeho parlamentu, komisárov ani zamestnancov inštitúcií Únie na to, aby konali 
v rozpore s pravidlami a normami správania, ktoré sa na nich vzťahujú;

i) ak zamestnávajú bývalých poslancov Európskeho parlamentu, komisárov alebo zamestnancov inštitúcií Únie, náležite 
zohľadňujú požiadavky a pravidlá mlčanlivosti, ktorým títo jednotlivci podliehajú po odchode z príslušnej inštitúcie 
s cieľom zabrániť konfliktu záujmov;

j) ak sú zapojení do vzťahu medzi klientom a sprostredkovateľom:

i) zabezpečia zápis strán takéhoto vzťahu v registri; a

ii) ako klienti alebo sprostredkovatelia zabezpečia zverejnenie príslušných informácií týkajúcich sa vzťahu zapísaného 
v registri podľa prílohy II;

k) ak na účely vykonávania činností, ktoré patria do pôsobnosti tejto dohody, zveria určité úlohy tretím stranám, ktoré 
samy nie sú registrované, zabezpečia, aby takéto strany dodržiavali etické normy, ktoré sú minimálne rovnocenné 
s tými, ktoré sa vzťahujú na zaregistrované subjekty;

l) predložia sekretariátu na požiadanie podkladové materiály, ktorými sa preukazuje ich oprávnenosť a správnosť 
predkladaných informácií, a úprimne a konštruktívne spolupracujú so sekretariátom;

m) uznávajú, že môžu podliehať postupom vyšetrovania a prípadne opatreniam stanoveným v prílohe III;

n) prijmú príslušné kroky, ktorými zabezpečia informovanosť všetkých svojich zamestnancov zapojených do činností, 
ktoré patria do pôsobnosti tejto dohody, o ich záväzku ako zaregistrovaných subjektov dodržiavať tento kódex 
správania;

o) informujú klientov alebo členov, ktorých zastupujú v rámci činností, ktoré patria do pôsobnosti tejto dohody, o ich 
záväzku ako zaregistrovaných subjektov dodržiavať tento kódex správania;

p) dodržiavajú osobitné pravidlá vstupu a bezpečnosti a opatrenia stanovené signatárskymi inštitúciami a nebránia ich 
uplatňovaniu.
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PRÍLOHA II 

INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ ZAPÍSAŤ DO REGISTRA 

V tejto prílohe sa stanovujú informácie, ktoré sú k dispozícii v registri. Uvedené informácie poskytnú žiadatelia alebo 
prípadne zaregistrované subjekty, pokiaľ nie sú zapísané automaticky.

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

a) názov subjektu; adresa sídla a kancelárie, ktorá má na starosti vzťahy s Úniou, ak sa líši od adresy sídla; telefónne číslo; 
e-mailová adresa (1); webové sídlo;

b) forma subjektu;

c) zastupované záujmy;

d) potvrdenie, že žiadateľ pracuje v súlade s kódexom správania;

e) meno osoby, ktorá nesie právnu zodpovednosť za subjekt, a osoby, ktorá má na starostivzťahy s Úniou;

f) odhadovaný ročný ekvivalent plného pracovného času osôb zapojených do činností, ktoré patria do pôsobnosti tejto 
dohody, podľa nasledujúcich percent z činnosti na plný pracovný čas: 10 %, 25 %, 50 %, 75 % alebo 100 %;

g) ciele, kompetencie, oblasti záujmu a geografická úroveň zapojenia;

h) organizácie, ktorých je zaregistrovaný subjekt členom, a subjekty, ku ktorým je zaregistrovaný subjekt pridružený;

i) členovia zaregistrovaného subjektu v príslušných sieťach a združeniach a/alebo jeho príslušnosť k nim.

II. PREPOJENIA NA INŠTITÚCIE ÚNIE

a) legislatívne návrhy, politiky alebo iniciatívy Únie zamerané na činnosti, ktoré patria do pôsobnosti tejto dohody;

b) členstvo v skupinách expertov Komisie (2) a iných fórach a platformách podporovaných Úniou;

c) členstvo v medziskupinách a iných neoficiálnych činnostiach zoskupenia organizovaných v priestoroch Európskeho 
parlamentu, alebo ich podpora alebo účasť na nich;

d) mená osôb s povolením na vstup do priestorov Európskeho parlamentu (3).

III. FINANČNÉ INFORMÁCIE

Zaregistrované subjekty vrátane sprostredkovateľov deklarujú výšku a zdroj akýchkoľvek grantov Únie, ktorými sa 
prispieva na ich prevádzkové náklady. Sumy musia byť uvedené v eurách.

a) Zaregistrované subjekty presadzujúce vlastné záujmy alebo kolektívne záujmy svojich členov vo vzťahu k niektorej zo 
signatárskych inštitúcií poskytnú aktuálny odhad ročných nákladov spojených s činnosťami, ktoré patria do pôsobnosti 
tejto dohody, podľa nasledujúcich rozpätí. Odhad ročných nákladov sa týka celoročnej činnosti a vzťahuje sa na 
posledný uzavretý finančný rok k dátumu registrácie alebo k dátumu každoročného obnovenia registračných údajov.

Rozpätie ročných nákladov v EUR:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

(1) Poskytnutá e-mailová adresa nebude uverejnená.
(2) Členstvo v skupinách expertov sa do registra zapisuje automaticky. Z registrácie nevyplýva automatický nárok na takéto členstvo.
(3) Zaregistrované subjekty môžu požiadať o povolenie na prístup do priestorov Európskeho parlamentu na konci registračného procesu. 

Mená osôb, ktorým boli pridelené preukazy oprávňujúce na vstup do priestorov Európskeho parlamentu, budú automaticky zapísané 
v registri. Z registrácie nevyplýva automatický nárok na takýto vstupný preukaz.
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100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

1 000 000 – 1 249 999

1 250 000 – 1 499 999

1 500 000 – 1 749 999

1 750 000 – 1 999 999

2 000 000 – 2 249 999

2 250 000 – 2 499 999

2 500 000 – 2 749 999

2 750 000 – 2 999 999

3 000 000 – 3 499 999

3 500 000 – 3 999 999

4 000 000 – 4 499 999

4 500 000 – 4 999 999

5 000 000 – 5 499 999

5 500 000 – 5 999 999

6 000 000 – 6 499 999

6 500 000 – 6 999 999

7 000 000 – 7 999 999

8 000 000 – 8 999 999

9 000 000 – 9 999 999

≥ 10 000 000

Klienti deklarujú sprostredkovateľov, ktorí v ich mene vykonávajú činnosti, ktoré patria do pôsobnosti tejto dohody, 
a náklady za každého jednotlivého sprostredkovateľa podľa nasledujúcich rozpätí. Odhad ročných nákladov sa týka 
celoročnej činnosti a vzťahuje sa na posledný uzavretý finančný rok k dátumu registrácie alebo k dátumu 
každoročného obnovenia registračných údajov.

Všetci aktuálni sprostredkovatelia, ktorí nie sú zahrnutí do posledného uzavretého finančného roka, sa uvedú osobitne 
menom/názvom.

Rozpätie nákladov na zastupovanie za sprostredkovateľa v EUR:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999
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50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 –999 999

≥ 1 000 000

b) Sprostredkovatelia deklarujú vytvorené odhadované celkové ročné príjmy pripadajúce na činnosti, ktoré patria do 
pôsobnosti tejto dohody, podľa rozpätí uvedených ďalej. Odhad celkových ročných príjmov sa týka celoročnej činnosti 
a vzťahuje sa na posledný uzavretý finančný rok k dátumu registrácie alebo k dátumu každoročného obnovenia 
registračných údajov.

Príjmy od jednotlivých klientov za činnosti, ktoré patria do pôsobnosti tejto dohody, sa takisto uvádzajú podľa 
nasledujúcich rozpätí, spolu s uvedením legislatívnych návrhov, politík alebo iniciatív Únie zameraných na činnosti, 
ktoré patria do pôsobnosti tejto dohody:

Rozpätie vytvorených príjmov na klienta v EUR:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

≥ 1 000 000

Odhadované celkové ročné príjmy vytvorené za činnosti, ktoré patria do pôsobnosti tejto dohody, vypočíta 
automaticky register na základe úhrnu odhadovaných vytvorených príjmov na klienta.

Sprostredkovatelia v registri deklarujú klientov, v mene ktorých sa vykonávajú činnosti, ktoré patria do pôsobnosti tejto 
dohody.

Všetci aktuálni klienti, ktorí nie sú zahrnutí do posledného uzavretého finančného roka, sa uvedú osobitne 
menom/názvom.
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c) Zaregistrované subjekty, ktoré nezastupujú obchodné záujmy, poskytnú tieto finančné informácie:

i) ich celkový rozpočet na posledný uzavretý finančný rok;

ii) ich hlavné zdroje financovania podľa kategórií: financovanie Únie, verejné financovanie, granty, dary, príspevky ich 
členov atď.;

iii) výšku každého príspevku presahujúceho 10 % ich celkového rozpočtu, ak príspevky presahujú 10 000 EUR, a 
meno/názov prispievateľa.
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PRÍLOHA III 

MONITOROVANIE, VYŠETROVANIA A OPATRENIA 

1. Všeobecné zásady

1.1. Sekretariát môže začať vyšetrovanie na základe sťažnosti založenej na tom, že zaregistrovaný subjekt nedodržal 
kódex správania (ďalej len „nedodržanie“), ako aj z vlastnej iniciatívy na základe informácií, že zaregistrovaný 
subjekt môže byť neoprávnený na zápis do registra.

1.2. Vyšetrovanie je administratívny postup, do ktorého je zapojený sekretariát a príslušný zaregistrovaný subjekt, 
a v prípade, že sa vyšetrovanie nezačalo z vlastnej iniciatívy sekretariátu, tretia strana, ktorá podala sťažnosť (ďalej 
len „sťažovateľ“).

1.3. Po začatí vyšetrovania môže sekretariát preventívne pozastaviť príslušnú registráciu. Sekretariát bezodkladne 
informuje dotknutý zaregistrovaný subjekt o svojom rozhodnutí pozastaviť registráciu a poskytne odôvodnené 
vysvetlenie svojho rozhodnutia.

2. Prípustnosť sťažností

2.1. Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba môže podať sťažnosť na sekretariáte týkajúcu sa údajného nedodržania. 
Sťažnosti sa podávajú písomne. Aby bola sťažnosť prípustná, musí:

a) identifikovať príslušný zaregistrovaný subjekt a jasne uviesť podrobnosti sťažnosti;

b) uviesť meno a kontaktné údaje sťažovateľa;

c) byť podaná do jedného roka od údajného nedodržania;

d) byť doložená dôkazom preukazujúcim odôvodnenú pravdepodobnosť nedodržania.

2.2. Ak je sťažnosť neprípustná, sekretariát to vhodným spôsobom sťažovateľovi oznámi s uvedením odôvodnenenia 
svojho rozhodnutia.

3. Postup podávania sťažností

3.1. Po prijatí prípustnej sťažnosti začne sekretariát vyšetrovanie a oznámi to sťažovateľovi a dotknutému 
zaregistrovanému subjektu.

3.2. Dotknutý zaregistrovaný subjekt dostane kópiu sťažnosti vrátane všetkých príloh a požiada sa o poskytnutie 
odôvodnenej odpovede do 20 pracovných dní.

3.3. Sekretariát zohľadní všetky odôvodnené odpovede doručené podľa bodu 3.2., zhromaždí všetky príslušné 
informácie a vypracuje správu obsahujúcu jeho zistenia..

3.4. Ak sa v správe zistí, že dotknutý zaregistrovaný subjekt nedodržal kódex správania, sekretariát mu to 
zodpovedajúcim spôsobom oznámi. Uvedené oznámenie môže obsahovať aj:

a) pokyny na nápravu nedodržania do 20 pracovných dní od doručenia oznámenia; a

b) formálne varovanie, že je možné prijať opatrenia, ak sa nedodržanie nenapraví alebo sa zopakuje.

3.5. Sekretariát vyhlási príslušný zaregistrovaný subjekt za spôsobilý zostať v registri a ukončí vyšetrovanie, ak je splnená 
niektorá z týchto podmienok:

a) údajné nedodržanie sa týka predovšetkým písmena f) kódexu správania a napraví sa do 20 pracovných dní od 
doručenia oznámenia podľa bodu 3.1.;

b) v správe sa zistí, že zaregistrovaný subjekt dodržal kódex správania;
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c) zaregistrovaný subjekt napraví nedodržanie po oznámení podľa bodu 3.4. písm. a);

d) formálne varovanie podľa bodu 3.4. písm. b) sa považuje za dostatočné.

3.6. Sekretariát vyhlási dotknutý zaregistrovaný subjekt za neoprávnený na zápis do registra a ukončí vyšetrovanie, ak sa 
v správe zistí, že zaregistrovaný subjekt nedodržal kódex správania a je splnená niektorá z týchto podmienok:

a) zaregistrovaný subjekt nenapravil nedodržanie po oznámení podľa bodu 3.4. písm. a);

b) formálne varovanie podľa bodu 3.4. písm. b) sa nepovažuje za dostatočné.

3.7. Keď sekretariát vypracoval svoju správu, na požiadanie poskytne dotknutému zaregistrovanému subjektu kópiu tejto 
správy.

4. Monitorovanie a vyšetrovania z vlastnej iniciatívy

4.1. Sekretariát môže požiadať, aby zaregistrované subjekty zmenili svoje registrácie, ak má dôvod domnievať sa, že tieto 
registrácie neposkytujú presne informácie uvedené v prílohe II.

4.2. Ak je podaná žiadosť podľa bodu 4.1., môže sekretariát preventívne pozastaviť príslušnú registráciu.

4.3. Ak dotknutý zaregistrovaný subjekt nespolupracuje úprimne a konštruktívne, sekretariát môže z registra vymazať 
registráciu, ktorá je predmetom žiadosti podľa bodu 4.1.

4.4. Sekretariát môže začať vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy na základe informácií, že zaregistrovaný subjekt môže byť 
neoprávnený na zápis do registra.

4.5. Ak sekretariát začne vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy, oznámi to dotknutému zaregistrovanému subjektu a požiada 
ho o poskytnutie odôvodnenej odpovede do 20 pracovných dní.

4.6. Sekretariát zohľadní všetky odôvodnené odpovede doručené podľa bodu 4.5., zhromaždí všetky príslušné 
informácie a vypracuje správu obsahujúcu jeho zistenia.

4.7. Ak sa v správe zistí, že príslušný zaregistrovaný subjekt je neoprávnený na zápis do registra, sekretariát mu to 
zodpovedajúcim spôsobom oznámi. Toto oznámenie môže obsahovať aj:

a) pokyny na nápravu neoprávnenosti do 20 pracovných dní od doručenia oznámenia; a

b) formálne varovanie, že je možné uložiť opatrenia, ak sa neoprávnenosť nenapraví alebo sa zopakuje.

4.8. Sekretariát vyhlási príslušný zaregistrovaný subjekt za oprávnený na zápis do registra a ukončí vyšetrovanie, ak je 
splnená niektorá z týchto podmienok:

a) vyšetrovanie sa primárne týka podozrenia z absencie činností, ktoré patria do pôsobnosti tejto dohody, 
a príslušný zaregistrovaný subjekt do 20 pracovných dní od doručenia oznámenia podľa bodu 4.5. preukáže, že 
vykonáva činnosti, ktoré patria do pôsobnosti tejto dohody;

b) v správe sa zistí, že zaregistrovaný subjekt je oprávnený na zápis do registra;

c) zaregistrovaný subjekt napraví neoprávnenosť na zápis do registra po oznámení podľa bodu 4.7. písm. a);

d) formálne varovanie podľa bodu 4.7. písm. b) sa považuje za dostatočné.

4.9. Sekretariát vyhlási príslušný zaregistrovaný subjekt za neoprávnený na zápis do registra a ukončí vyšetrovanie, ak sa 
vyšetrovanie primárne týka podozrenia z absencie činností, ktoré patria do pôsobnosti tejto dohody, a príslušný 
zaregistrovaný subjekt do 20 pracovných dní od doručenia oznámenia podľa bodu 4.5. nepreukáže, že vykonáva 
činnosti, ktoré patria do pôsobnosti tejto dohody.
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4.10. Sekretariát vyhlási príslušný zaregistrovaný subjekt za neoprávnený na zápis do registra a ukončí vyšetrovanie, keď 
sa v správe uvedenej v bode 4.6. zistí, že zaregistrovaný subjekt je neoprávnený na zápis do registra a je splnená 
niektorá z týchto podmienok:

a) zaregistrovaný subjekt nenapraví neoprávnenosť na zápis do registra po oznámení podľa bodu 4.7. písm. a);

b) formálnevarovanie podľa bodu 4.7. písm. b) sa nepovažuje za dostatočné.

4.11. Keď sekretariát vypracoval svoju správu, na požiadanie poskytne dotknutým zaregistrovaným subjektom kópiu tejto 
správy.

5. Spolupráca so sekretariátom v priebehu vyšetrovaní

5.1. Sekretariát v prípade potreby požiada strany zúčastnené na vyšetrovaní o poskytnutie informácií týkajúcich sa 
vyšetrovania do 20 pracovných dní od takej žiadosti. Dotknuté strany môžu uviesť, ktoré informácie, ktoré 
poskytnú, by sa mali považovať za citlivé.

5.2. Sekretariát môže rozhodnúť o vypočutí strán zúčastnených na vyšetrovaní.

5.3. Sekretariát môže rozhodnúť o predĺžení lehôt stanovených v súlade s touto prílohou, ak to požadujú zaregistrované 
subjekty a ak je to odôvodnené primeranými dôvodmi. Uvedené rozhodnutie môže takisto zahŕňať pozastavenie 
príslušnej registrácie počas vyšetrovania.

5.4. Ak sa sekretariát domnieva, že dotknutý zaregistrovaný subjekt, ktorého sa vyšetrovanie týka, nespolupracuje 
úprimne a konštruktívne na vyšetrovaní, môže potom, ako zaregistrovanému subjektu poskytol možnosť písomne 
predložiť jeho stanoviská, uzavrieť vyšetrovanie a vymazať príslušnú registráciu z registra.

6. Právo na vypočutie

Zaregistrovaný subjekt má mať možnosť písomne predložiť svoje stanoviská pred prijatím rozhodnutia 
o neoprávnenosti na zápis do registra.

7. Rozhodnutie

7.1. Sekretariát uzavrie vyšetrovanie prijatím odôvodneného rozhodnutia. Sekretariát o tomto rozhodnutí písomne 
informuje dotknuté strany. V uvedenom rozhodnutí sa uvedie, či bola preukázaná neoprávnenosť na zápis do 
registra. V prípade potreby sa v rozhodnutí uvedie aj forma neoprávnenosti na zápis do registra a aké opatrenia 
prijal sekretariát, ako aj príslušné prostriedky nápravy.

7.2. Ak sekretariát zistí, že zaregistrovaný subjekt nie je oprávnený na zápis do registra v súlade s bodom 7.1., príslušnú 
registráciu vymaže z registra.

7.3. Sekretariát môže zvážiť žiadosť o opätovné otvorenie vyšetrovania do 20 pracovných dní potom, ako boli dotknuté 
strany informované o jeho rozhodnutí.

7.4. Vyšetrovanie možno znovu otvoriť, iba ak sekretariát pri rozhodovaní nezohľadnil informácie, ktoré boli 
k dispozícii pred rozhodnutím sekretariátu, bez zavinenia alebo dohľadu strany, ktorá podala žiadosť podľa bodu 
7.3..

8. Opatrenia

8.1. Ak sekretariát vymaže registráciu podľa bodu 7.2. z dôvodu, že zistil, že neoprávnenosť na zápis do registra súvisí 
s nedodržaním, môže takisto, ak je to vhodné vzhľadom na závažnosť nedodržania:

a) zakázať dotknutému zástupcovi záujmov opätovnú registráciu na obdobie od 20 pracovných dní do dvoch 
rokov; a

b) zverejniť prijaté opatrenie na webovom sídle registra.
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8.2. Pri rozhodovaní o závažnosti opatrenia prijatého podľa bodu 8.1., sekretariát náležite zohľadní príslušné okolnosti 
vyšetrovania vzhľadom na ciele presadzované touto dohodou.

8.3. Zástupcovia záujmov, na ktorých sa vzťahuje zákaz podľa bodu 8.1. písm. a), sa nesmú znovu zaregistrovať, kým 
neuplynie obdobie výmazu a zaregistrovaný subjekt uspokojivo nenapraví dôvody, ktoré viedli k výmazu.

9. Preskúmanie

9.1. Zaregistrované subjekty, na ktoré sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa bodu 8.1, môžu podať odôvodnenú žiadosť 
o preskúmanie správnou radou.

9.2. Žiadosť o preskúmanie sa zašle sekretariátu do 20 pracovných dní od prijatia oznámenia o opatrení prijatého 
sekretariátom.

9.3. Žiadosti o preskúmanie predložené v súlade s bodmi 9.1. a 9.2. sa postúpia predsedovi správnej rady, ktorý môže 
prípad postúpiť celej správnej rade, ak je to vhodné alebo na žiadosť jedného z ďalších členov správnej rady.

9.4. Žiadosťou o preskúmanie nedochádza k pozastaveniu opatrenia prijatého sekretariátom, pokiaľ správna rada 
nerozhodne inak na základe konkrétnych dôvodov uvedených v žiadosti o preskúmanie.

9.5. Predseda správnej rady oznámi dotknutým zaregistrovaným subjektom rozhodnutie správnej rady o preskúmaní do 
40 pracovných dní od prijatia žiadosti o preskúmanie.

10. Prostriedky nápravy

Zaregistrované subjekty, ktoré nie sú spokojné s rozhodnutím správnej rady podľa bodu 9, sa môžu odvolať na 
Súdnom dvore Európskej únie v súlade s článkom 263 ZFEÚ alebo podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi 
v súlade s článkom 228 ZFEÚ.
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POLITICKÉ VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY EURÓPSKEJ ÚNIE A EURÓPSKEJ 
KOMISIE PRI PRÍLEŽITOSTI PRIJATIA MEDZIINŠTITUCIONÁLNEJ DOHODY O POVINNOM 

REGISTRI TRANSPARENTNOSTI 

Európsky parlament, Rada Európskej únie a Európska komisia uznávajú význam zásady podmienenosti ako základného 
kameňa koordinovaného prístupu, ktorý tieto tri inštitúcie prijali s cieľom posilniť spoločnú kultúru transparentnosti 
a zároveň stanoviť vysoké normy transparentnosti a etického zastupovania záujmových skupín na úrovni Únie.

Európsky parlament, Rada Európskej únie a Európska komisia uznávajú, že zavedené opatrenia v oblasti podmienenosti 
a doplňujúce opatrenia v oblasti transparentnosti, pokiaľ ide o tieto záležitosti, sú v súlade s medziinštitucionálnou 
dohodou o povinnom registri transparentnosti, posilňujú cieľ ich koordinovaného prístupu a predstavujú pevný základ na 
ďalšie budovanie a zlepšovanie uvedeného prístupu a ďalšie posilňovanie etického zastupovania záujmových skupín na 
úrovni Únie:

— v príslušných prípadoch stretnutia osôb s rozhodovacou právomocou s registrovanými zástupcami záujmových 
skupín (1);

— v príslušných prípadoch zverejnenie stretnutí so zástupcami záujmových skupín (2);

— stretnutia zamestnancov, najmä na vysokej úrovni, s registrovanými zástupcami záujmových skupín (3);

— vystúpenia na verejných vypočutiach v Európskom parlamente (4);

— členstvo v expertných skupinách Komisie a účasť na niektorých podujatiach, fórach alebo brífingoch (5);

— prístup do priestorov inštitúcií (6);

— v príslušných prípadoch záštita nad podujatiami pre registrovaných zástupcov záujmových skupín;

— politické vyhlásenie členských štátov o dobrovoľnom uplatňovaní zásady podmienenosti v súlade s vnútroštátnym 
právom a právomocami, pokiaľ ide o stretnutia ich stálych predstaviteľov a ich zástupcov stálych predstaviteľov so 
zástupcami záujmových skupín počas ich predsedníctva Rady a predchádzajúcich šiestich mesiacov, a akékoľvek ďalšie 
dobrovoľné opatrenia jednotlivých členských štátov v súlade s vnútroštátnym právom a právomocami nad tento rámec, 
ktoré sa obe rovnako berú na vedomie.

(1) Článok 11 ods. 2 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu; článok 7 rozhodnutia Komisie z 31. januára 2018 o kódexe 
správania členov Európskej komisie (C(2018)0700) (Ú. v. EÚ C 65, 21.2.2018, s. 7); bod V pracovných metód Európskej komisie.

(2) Článok 11 ods. 3 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu; rozhodnutie Komisie 2014/838/EÚ, Euratom z 25. novembra 2014 
o zverejňovaní informácií o stretnutiach medzi generálnymi riaditeľmi Komisie a organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými 
osobami (Ú. v. EÚ L 343, 28.11.2014, s. 19); rozhodnutie Komisie 2014/839/EÚ z 25. novembra 2014 o zverejňovaní informácií 
o stretnutiach medzi členmi Komisie a organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami (Ú. v. EÚ L 343, 28.11.2014, s. 
22).

(3) Článok 3 rozhodnutia Rady (EÚ) 2021/929 zo 6. mája 2021 o úprave styku medzi Generálnym sekretariátom Rady a zástupcami 
záujmových skupín (pozri stranu 19 tohto úradného vestníka); bod V pracovných metód Európskej komisie.

(4) Článok 7 rozhodnutia Predsedníctva Európskeho parlamentu z 18. júna 2003 o pravidlách verejných vypočutí.
(5) Článok 35 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, článok 8 rozhodnutia Komisie z 30. mája 2016, ktorým sa stanovujú 

horizontálne pravidlá vytvárania a fungovania expertných skupín Komisie (C(2016)3301); články 4 a 5 rozhodnutia Rady (EÚ) 2021/ 
929 zo 6. mája 2021 o úprave styku medzi Generálnym sekretariátom Rady a zástupcami záujmových skupín (pozri stranu 19 tohto 
úradného vestníka).

(6) Článok 123 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu v spojení s rozhodnutím generálneho tajomníka z 13. decembra 2013 
o predpisoch týkajúcich sa vstupných preukazov a povolení na vstup do priestorov Európskeho parlamentu; článok 6 rozhodnutia 
Rady (EÚ) 2021/929 zo 6. mája 2021 o úprave styku medzi Generálnym sekretariátom Rady a zástupcami záujmových skupín (pozri 
stranu19 tohto úradného vestníka).

SK Úradný vestník Európskej únie L 207/18                                                                                                                                         11.6.2021  
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MEDZIINŠTITUCIONÁLNA DOHODA Z 20. NOVEMBRA 2002 UZAVRETÁ
MEDZI EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU O PRÍSTUPE EURÓPSKEHO

PARLAMENTU K CITLIVÝM INFORMÁCIÁM RADY V OBLASTI
BEZPEČNOSTNEJ A OBRANNEJ POLITIKY1

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA,

keďže

(1) Článok 21 Zmluvy o Európskej únii ustanovuje, že predsedníctvo Rady konzultuje
Európsky parlament hlavné aspekty a základné možnosti spoločnej zahraničnej a
bezpečnostnej politiky a zabezpečí, aby sa v plnej miere zohľadnilo stanovisko Európskeho
parlamentu. Tento článok tiež ustanovuje povinnosť predsedníctva Rady a Komisie pravidelne
informovať Európsky parlament o vývoji zahraničnej a bezpečnostnej politiky únie. Je vhodné
zaviesť mechanizmus, ktorý zabezpečí použitie týchto zásad v uvedenej oblasti.

(2) S prihliadnutím na osobitnú povahu a zvlášť citlivý obsah niektorých vysoko
klasifikovaných informácií v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky je na mieste zaviesť
špeciálne opatrenia na zaobchádzanie s dokumentmi, ktoré obsahujú takéto informácie.

(3) V súlade s článkom 9 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1049/2001 Európskeho parlamentu a
Rady z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a
Komisie2, má Rada informovať Európsky parlament o citlivých dokumentoch tak, ako je
uvedené v článku 9 ods. 1 nariadenia v súlade s dojednaniami dohodnutými medzi orgánmi.

(4) Vo väčšine členských štátov existujú osobitné mechanizmy na prenos a zaobchádzanie
s klasifikovanými informáciami medzi národnými vládami a parlamentmi. Táto
medziinštitucionálna dohoda by mala zabezpečiť Európskemu parlamentu zaobchádzanie
podľa vzoru najlepšej praxe v členských štátoch.

UZAVRELI TÚTO MEDZIINŠTITUCIONÁLNU DOHODU:

1. Pôsobnosť

1.1. Táto medziinštitucionálna dohoda sa týka prístupu Európskeho parlamentu k citlivým
informáciám, t.j. informáciám klasifikovaným ako „TRÈS SECRET/TOP SECRET“,
„SECRET“ alebo „CONFIDENTIAL“ bez ohľadu na ich pôvod, nosič alebo štádium
dokončenia, ktoré má Rada k dispozícii v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky a
zaobchádzania s takto klasifikovanými dokumentmi.

1.2. Informácie pochádzajúce z tretieho štátu alebo z medzinárodnej organizácie sa
postupujú so súhlasom tohto štátu alebo organizácie.

Ak sú informácie pochádzajúce z členského štátu postúpené Rade bez výslovného obmedzenia
týkajúceho sa ich šírenia medzi ďalšími orgánmi okrem obmedzenia vyplývajúceho z ich

1 Ú. v. ES C 298, 30.11.2002, s. 1.
2 Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.
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klasifikácie, použijú sa ustanovenia 2 a 3 tejto medziištitucionálnej dohody. V opačnom
prípade sa takéto informácie postupujú so súhlasom príslušného členského štátu.

Ak Rada odmietne postúpiť informácie pochádzajúce z tretieho štátu, medzinárodnej
organizácie alebo členského štátu, musí toto odmietnutie odôvodniť.

1.3. Ustanovenia tejto medziinštitucionálnej dohody sa použijú v súlade s platným právom
a bez toho, aby tým bolo dotknuté Rozhodnutie 95/167/ES, Euratom, ESUO Európskeho
parlamentu, Rady a Komisie z 19. apríla 1995 o podrobných ustanoveniach týkajúcich sa
výkonu práva na vyšetrovanie Európskeho parlamentu3 a bez toho, aby tým boli dotknuté
existujúce dojednania, najmä medziinštitucionálna dohoda zo 6. mája 1999 uzavretá medzi
Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového
postupu4.

2. Všeobecné ustanovenia

2.1. Oba orgány konajú v súlade s vzájomnou povinnosťou lojálnej spolupráce a v duchu
vzájomnej dôvery, ako aj v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy. Prenos a
zaobchádzanie s informáciami, na ktoré sa vzťahuje táto medziinštitucionálna dohoda sa
uskutočňuje s náležitým ohľadom na záujmy, ktoré má klasifikácia ochraňovať, a to najmä na
verejný záujem vo vzťahu k bezpečnosti a obrane Európskej únie alebo jedného či viacerých
členských štátov alebo vo vzťahu k vojenskému a nevojenskému krízovému manažmentu.

2.2. Na žiadosť niektorej z osôb uvedených v bode 3.1 ich predsedníctvo Rady alebo
generálny tajomník/vysoký predstaviteľ urýchlene informuje o obsahu každej citlivej
informácie, ktorá je potrebná pre výkon právomocí zverených Európskemu parlamentu na
základe Zmluvy o Európskej únii v oblasti patriacej do pôsobnosti tejto medziinštitucionálnej
dohody, s ohľadom na verejný záujem vo vzťahu k bezpečnosti a obrane Európskej únie alebo
jedného či viacerých členských štátov alebo vo vzťahu k vojenskému a nevojenskému
krízovému manažmentu a v súlade s opatreniami uvedenými v odseku 3.

3. Opatrenia týkajúce sa prístupu k citlivým informáciám a zaobchádzania s nimi

3.1. V kontexte tejto medziinštitucionálnej dohody môže predseda Európskeho parlamentu
alebo predseda výboru Európskeho parlamentu pre zahraničné veci, ľudské práva, spoločnú
bezpečnosť a obrannú politiku požiadať predsedníctvo Rady alebo generálneho
tajomníka/vysokého predstaviteľa, aby poskytli tomuto výboru informácie o vývoji v oblasti
európskej bezpečnostnej a obrannej politiky, vrátane citlivých informácií, na ktoré sa vzťahuje
bod 3.3.

3.2. V prípade krízy alebo na žiadosť predsedu Európskeho parlamentu alebo predsedu
výboru pre zahraničné veci, ľudské práva, spoločnú bezpečnosť a obrannú politiku sa takéto
informácie poskytnú v čo najkratšom čase.

3.3. Predsedníctvo Rady alebo generálny tajomník/vysoký predstaviteľ informujú predsedu
parlamentu a osobitný výbor, ktorému predsedá predseda výboru pre zahraničné veci, ľudské
práva, spoločnú bezpečnosť a obrannú politiku, a ktorý sa skladá zo štyroch členov
menovaných konferenciou predsedov, o obsahu citlivých informácií, ak je to potrebné pre

3 Ú. v. ES L 113, 19.5.1995, s. 1.
4 Ú. v. ES C 172, 18.6.1999, s 1.
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výkon právomocí zverených Európskemu parlamentu Zmluvou o Európskej únii v oblasti
patriacej do pôsobnosti tejto medziinštitucionálnej dohody. Predseda Európskeho parlamentu
a osobitný výbor môžu požiadať o nahliadnutie do týchto dokumentov v priestoroch Rady.

Ak je to vzhľadom na povahu a obsah príslušných informácií alebo dokumentov vhodné a
možné, sú dané k dispozícii predsedovi Európskeho parlamentu, ktorý rozhodne o jednej z
týchto možností:

(a) informácie určené pre predsedu výboru pre zahraničné veci, ľudské práva,
spoločnú bezpečnosť a obrannú politiku

(b) obmedzenie prístupu k informáciám len na členov výboru pre zahraničné veci,
ľudské práva, spoločnú bezpečnosť a obrannú politiku

(c) prerokovanie za zatvorenými dverami vo výbore pre zahraničné veci, ľudské
práva, spoločnú bezpečnosť a zahraničnú politiku v súlade s opatreniami, ktoré
sa môžu odlišovať v závislosti od stupňa dôvernosti;

(d) poskytnutie dokumentov, z ktorých boli informácie odstránené vzhľadom na to,
že sú tajné.

Tieto možnosti sa nepoužijú, ak sú citlivé informácie klasifikované ako "TRÈS SECRET/TOP
SECRET".

Ak ide o informácie alebo dokumenty klasifikované ako „SECRET“ alebo
„CONFIDENTIAL“ predseda Európskeho parlamentu rozhodne o výbere jednej z možností po
predchádzajúcej dohode s Radou.

Príslušné informácie a dokumenty sa neuverejnia ani nepostúpia iným osobám.

4. Záverečné ustanovenia

4.1. Európsky parlament a Rada prijímajú samostatne opatrenia potrebné na zabezpečenie
vykonávania tejto medziinštitucionálnej dohody, vrátane krokov potrebných na bezpečnostnú
previerku zainteresovaných osôb.

4.2. Obidva orgány majú záujem prerokovať podobné medziinštitucionálne dohody
týkajúce sa klasifikovaných informácií v iných oblastiach činnosti Rady, pričom sa rozumie,
že ustanovenia tejto medziinštitucionálnej dohody nepredstavujú precedens pre iné oblasti
činnosti únie alebo Spoločenstva a nemajú vplyv na obsah iných medziinštitucionálnych
dohôd.

4.3. Táto medziinštitucionálna dohoda sa na žiadosť niektorého z orgánov opätovne posúdi
po dvoch rokoch na základe skúseností získaných pri jej vykonávaní.

Príloha

Táto medziinštitucionálna dohoda sa vykonáva v súlade s príslušnými platnými nariadeniami,
a najmä v súlade so zásadou, že súhlas pôvodcu informácie je nevyhnutnou podmienkou pre
prenos klasifikovaných informácií podľa bodu 1.2.

Členovia osobitného výboru Európskeho parlamentu nahliadajú do citlivých dokumentov v
zabezpečenej miestnosti v priestoroch Rady.
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Táto medziinštitucionálna dohoda nadobúda účinnosť po tom, ako Európsky parlament
prijme vnútorné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú v súlade so zásadami uvedenými v bode
2.1, a ktoré sú porovnateľné s opatreniami iných inštitúcií, tak aby sa zabezpečil rovnaký
stupeň ochrany citlivých informácií.
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ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU Z 23. OKTÓBRA 2002 O
VYKONANÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNEJ DOHODY O PRÍSTUPE EURÓPSKEHO
PARLAMENTU K CITLIVÝM INFORMÁCIÁM V OBLASTI BEZPEČNOSTNEJ A

OBRANNEJ POLITIKY1

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na článok 9, a najmä na odseky 6 a 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho
parlamentu, Rady a Komisie2,

so zreteľom na bod 1 prílohy VII, časť A tohto rokovacieho poriadku3,

so zreteľom na článok 20 rozhodnutia predsedníctva z 28. novembra 2001 o prístupe verejnosti
k dokumentom Európskeho parlamentu4,

so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o
prístupe Európskeho parlamentu k citlivým informáciám Rady v oblasti bezpečnostnej a
obrannej politiky,

so zreteľom na návrh predsedníctva,

so zreteľom na osobitnú povahu a zvlášť citlivý obsah niektorých prísne dôverných informácií
v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky,

keďže v súlade s ustanoveniami dohodnutými medzi týmito dvoma orgánmi má Rada
povinnosť informovať Parlament o citlivých dokumentoch,

keďže poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sú členmi osobitného výboru vytvoreného na
základe medziinštitucionálnej dohody, musia prejsť previerkou kvôli prístupu k citlivým
informáciám v súlade s princípom „potreba vedieť".

so zreteľom na potrebu prijať osobitné opatrenia na prijímanie a na zaobchádzanie s nimi a
ochranu citlivých informácií pochádzajúcich z Rady, členských štátov, tretích štátov alebo z
medzinárodných organizácií,

ROZHODOL:

Článok 1

Týmto rozhodnutím sa prijímajú dodatočné opatrenia potrebné na vykonanie
medziinštitucionálnej dohody o prístupe Európskeho parlamentu k citlivým informáciám v
oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky.

Článok 2

Rada vybavuje žiadosti Parlamentu o prístup k citlivým informáciám Rady v súlade s vlastnými
pravidlami. Ak boli vyžiadané dokumenty vypracované inými orgánmi, členskými štátmi,

1 Ú. v. ES C 298, 30.11.2002, s. 4.
2 Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.
3 Príloha sa vypúšťa z rokovacieho poriadku.
4 Ú. v. ES C 374, 29.12.2001, s. 1.
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tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami, postúpi ich  iba so súhlasom
dotknutých orgánov, štátov alebo organizácií.

Článok 3

Predseda parlamentu zodpovedá za vykonanie medziinštitucionálnej dohody v rámci
parlamentu.

V tejto súvislosti prijme všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil dôverné zaobchádzanie s
informáciami získanými  priamo od predsedu Rady alebo od generálneho tajomníka/vysokého
predstaviteľa alebo s informáciami získanými počas nahliadania do citlivých dokumentov v
priestoroch Rady.

Článok 4

Ak predseda Európskeho parlamentu alebo predseda výboru pre zahraničné veci, ľudské práva,
spoločnú bezpečnosť a obrannú politiku požiada predsedníctvo Rady alebo generálneho
tajomníka/vysokého predstaviteľa, aby poskytli citlivé informácie osobitnému výboru, ktorý
bol zriadený na základe medziinštitucionálnej dohody, urobia tak čo najskôr. V tejto súvislosti
poskytne Parlament miestnosť špeciálne vybavenú pre zaobchádzanie s citlivými
informáciami. Miestnosť sa vyberie tak, aby v nej bolo možné zabezpečiť rovnakú úroveň
ochrany, aká bola stanovená pre tento druh schôdze rozhodnutím Rady č. 2001/264/ES z 19.
marca 20015 o prijatí bezpečnostných predpisov Rady.

Článok 5

Informačná schôdza, ktorú riadi predseda Parlamentu alebo predseda uvedeného výboru, sa
koná za zatvorenými dverami.

S výnimkou štyroch členov menovaných konferenciou predsedov, majú prístup do rokovacej
miestnosti iba tí úradníci, ktorí boli na základe svojich funkčných povinností alebo potrieb
pracoviska preverení a oprávnení na vstup na základe zásady „potreby poznať”.

Článok 6

Ak predseda Parlamentu alebo predseda uvedeného výboru požiada o oprávnenie nahliadať do
dokumentov obsahujúcich citlivé informácie podľa bodu 3.3 uvedenej medziinštitucionálnej
dohody, toto nahliadnutie sa uskutoční v priestoroch Rady.

Do dokumentov sa nahliada na mieste bez ohľadu na to, ktorá verzia je dostupná.

Článok 7

Poslanci, ktorí sa majú zúčastniť na informačných schôdzach alebo majú mať prístup k citlivým
dokumentom, podliehajú previerke podobnej previerke členov Rady a Komisie. V tejto
súvislosti prijme predseda Parlamentu nevyhnutné opatrenia vo vzťahu k príslušným
vnútroštátnym orgánom.

Článok 8

Úradníci, ktorí majú mať prístup k citlivým informáciám, sa podrobia previerke v súlade s
ustanoveniami platnými pre ostatné orgány. Úradníci preverení týmto spôsobom sa podľa

5 Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1.
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zásady „potreby poznať“ pozvú na uvedené informačné schôdze, alebo im bude umožnené
dôkladné preskúmanie predmetných dokumentov. V tejto súvislosti umožní generálny
tajomník prístup k dokumentom po porade s príslušnými orgánmi členských štátov na základe
bezpečnostnej previerky vykonanej týmito orgánmi.

Článok 9

Informácie získané na týchto schôdzach alebo počas nahliadaní do týchto dokumentov v
priestoroch Rady sa nesmú zverejňovať, šíriť  alebo reprodukovať v žiadnej forme, či už vcelku
alebo po častiach. Takisto nie je povolený žiadny záznam citlivých informácií, ktoré poskytla
Rada.

Článok 10

Poslanci, ktorých konferencia predsedov poverila prístupom k citlivým informáciám, sú
viazaní mlčanlivosťou. Poslanec, ktorý túto povinnosť poruší, bude v osobitnom výbore
nahradený iným poslancom, ktorého určí konferencia predsedov. Poslanec, ktorý porušil túto
povinnosť, môže byť pred svojím vylúčením z osobitného výboru vypočutý konferenciou
predsedov, ktorá sa zíde na osobitnej schôdzi za zatvorenými dverami. Okrem postihu, ktorý
spočíva vo vylúčení z osobitného výboru, môže byť poslanec v súlade s platnou legislatívou
stíhaný v rámci súdneho konania.

Článok 11

Úradníci, ktorí boli riadne preverení a majú prístup k citlivým informáciám v súlade so zásadou
„potreba vedieť”, majú povinnosť mlčanlivosti. Úradník, ktorý poruší túto povinnosť, podlieha
vyšetrovaniu uskutočnenému v rámci právomocí predsedu a prípadnému disciplinárnemu
konaniu v súlade so služobným poriadkom. V prípade súdneho konania prijme predseda všetky
opatrenia potrebné na to, aby príslušné vnútroštátne orgány mohli riadne konať.

Článok 12

Do pôsobnosti predsedníctva patria revízie, zmeny alebo výklad potrebné na vykonanie tohto
rozhodnutia.

Článok 13

Toto rozhodnutie tvorí prílohu k rokovaciemu poriadku Parlamentu a nadobúda účinnosť v deň
jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
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II

(Oznámenia)

MEDZIINŠTITUCIONÁLNE  DOHODY

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA  DOHODA

z  12.  marca  2014

medzi  Európskym  parlamentom  a  Radou  o  postupovaní  utajovaných  skutočností,  ktorých 
držiteľom  je  Rada  a  ktoré  sa  týkajú  záležitostímimo  oblasti  spoločnej  zahraničnej  a 
bezpečnostnej  politiky,  Európskemu  parlamentu  a  o  zaobchádzaní  s  takýmito  skutočnosťami 

zo  strany  Európskeho  parlamentu

(2014/C  95/01)

EURÓPSKY  PARLAMENT  A  RADA,

keďže:

(1) V  článku  14  ods.  1  Zmluvy  o  Európskej  únii  (ZEÚ)  sa  stanovuje,  že  Európsky  parlament  spoločne 
s  Radou  vykonáva  legislatívne  a  rozpočtové  funkcie  a  že  v  súlade  s  podmienkami  ustanovenými  v  zmlu
vách  vykonáva  funkciu  politickej  kontroly  a  poradnú  funkciu.

(2) V  článku  13  ods.  2  ZEÚ  sa  stanovuje,  že  každá  inštitúcia  koná  v  medziach  právomocí,  ktoré  sú  jej 
zverené  zmluvami,  a  v  súlade  s  postupmi,  podmienkami  a  cieľmi  v  nich  ustanovenými.  Toto  ustanovenie 
tiež  stanovuje,  že  inštitúcie  navzájom  v  plnej  miere  spolupracujú.  V  článku  295  Zmluvy  o  fungovaní 
Európskej  únie  (ZFEÚ)  sa  stanovuje,  že  Európsky  parlament,  Rada  a  Komisia  upravia  okrem  iného 
podrobnosti  svojej  spolupráce  a  že  na  tento  účel  môžu  v  súlade  so  zmluvami  uzatvárať  medziinštitucio
nálne  dohody,  ktoré  môžu  mať  záväznú  povahu.

(3) V  zmluvách  a  prípadne  v  iných  príslušných  ustanoveniach  sa  ustanovuje,  že  v  rámci  mimoriadneho  legi
slatívneho  postupu  alebo  iných  rozhodovacích  postupov  Rada  prijíma  právny  akt  po  porade  s  Európskym 
parlamentom  alebo  po  udelení  jeho  súhlasu.  Zmluvy  tiež  stanovujú,  že  v  určitých  prípadoch  má  byť 
Európsky  parlament  informovaný  o  pokroku  alebo  výsledkoch  daného  postupu  alebo  sa  zapája  do  hodno
tenia  alebo  kontroly  niektorých  agentúr  Únie.

(4) V  článku  218  ods.  6  ZFEÚ  sa  konkrétne  ustanovuje,  že  s  výnimkou  prípadov,  keď  sa  medzinárodná 
dohoda  týka  výlučne  spoločnej  zahraničnej  a  bezpečnostnej  politiky,  Rada  prijme  rozhodnutie,  ktorým  sa 
uzaviera  predmetná  dohoda,  po  udelení  súhlasu  Európskeho  parlamentu  alebo  po  porade  s  ním;  táto 
medziinštitucionálna  dohoda  sa  preto  vzťahuje  na  všetky  takéto  medzinárodné  dohody,  ktoré  sa  netýkajú 
výlučne  spoločnej  zahraničnej  a  bezpečnostnej  politiky.

(5) V  článku  218  ods.  10  ZFEÚ  sa  tiež  stanovuje,  že  Európsky  parlament  má  byť  ihneď  a  v  plnom  rozsahu 
informovaný  vo  všetkých  etapách  konania,  pričom  toto  ustanovenie  sa  vzťahuje  aj  na  dohody  týkajúce  sa 
spoločnej  zahraničnej  a  bezpečnostnej  politiky.

(6) V  prípadoch,  keď  by  si  vykonávanie  zmlúv  a  prípadne  iných  príslušných  ustanovení  vyžadovalo  prístup 
Európskeho  parlamentu  k  utajovaným  skutočnostiam,  ktorých  držiteľom  je  Rada,  by  sa  Európsky  parla
ment  a  Rada  mali  dohodnúť  na  príslušných  opatreniach  upravujúcich  takýto  prístup.

(7) Ak  sa  Rada  rozhodne,  že  Európskemu  parlamentu  povolí  prístup  k  utajovaným  skutočnostiam,  ktorých 
držiteľom  je  Rada  a  ktoré  sa  týkajú  oblasti  spoločnej  zahraničnej  a  bezpečnostnej  politiky,  buď  na  tento 
účel  prijme  rozhodnutie  ad  hoc  alebo  prípadne  uplatní  medziinštitucionálnu  dohodu  z  20.  novembra 
2002  medzi  Európskym  parlamentom  a  Radou  týkajúcu  sa  prístupu  Európskeho  parlamentu  k  citlivým 
informáciám  Rady  v  oblasti  bezpečnostnej  a  obrannej  politiky (1)  (ďalej  len  „medziinštitucionálna  dohoda 
z  20.  novembra  2002“).

(1) Ú. v. ES C 298, 30.11.2002, s. 1.

1.4.2014 SK Úradný vestník Európskej únie C 95/1

E5_Medziinštitucionálna dohoda o postupovaní utajovaných skutočností Európskemu parlamentu, ktorých držiteľom je Rada a ktoré sa 
týkajú záležitostí mimo oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

- 164 -



(8) Vo  vyhlásení  vysokej  predstaviteľky  o  politickej  zodpovednosti (1),  ktoré  vydala  pri  prijímaní  rozhodnutia 
Rady  2010/427/EÚ  z  26.  júla  2010  o  organizácii  a  fungovaní  Európskej  služby  pre  vonkajšiu  činnosť (2), 
sa  uvádza,  že  vysoká  predstaviteľka  preskúma  existujúce  ustanovenia  o  prístupe  poslancov  Európskeho 
parlamentu  k  utajovaným  dokumentom  a  informáciám  v  oblasti  bezpečnostnej  a  obrannej  politiky 
(t.  j.  medziinštitucionálnu  dohodu  z  20.  novembra  2002)  a  podľa  potreby  navrhne  ich  úpravu.

(9) Je  dôležité,  aby  aj  Európsky  parlament  uplatňoval  zásady,  normy  a  pravidlá  ochrany  utajovaných  skutoč
ností,  ktoré  sú  nevyhnutné  na  ochranu  záujmov  Európskej  únie  a  členských  štátov.  Okrem  toho  aj 
Európsky  parlament  bude  môcť  poskytovať  utajované  skutočnosti  Rade.

(10) Rada  31.  marca  2011  prijala  rozhodnutie  2011/292/EÚ  o  bezpečnostných  predpisoch  na  ochranu  utajo
vaných  skutočností  EÚ (3)  (ďalej  len  „bezpečnostné  predpisy  Rady“).

(11) Predsedníctvo  Európskeho  parlamentu  6.  júna  2011  prijalo  rozhodnutie  o  pravidlách  zaobchádzania 
s  dôvernými  informáciami  zo  strany  Európskeho  parlamentu (4)  (ďalej  len  „bezpečnostné  predpisy  Európ
skeho  parlamentu“).

(12) Bezpečnostné  pravidlá  inštitúcií,  orgánov,  úradov  alebo  agentúr  Únie  by  spoločne  mali  predstavovať 
komplexný  a  koherentný  všeobecný  rámec  pre  ochranu  utajovaných  skutočností  v  Európskej  únii  a  mali 
by  zabezpečiť  rovnocennosť  základných  zásad  a  minimálnych  noriem.  Základné  zásady  a  minimálne 
normy  stanovené  v  bezpečnostných  predpisoch  Európskeho  parlamentu  a  v  bezpečnostných  predpisoch 
Rady  by  teda  mali  byť  rovnocenné.

(13) Úroveň  ochrany  utajovaných  skutočností  poskytovaná  na  základe  bezpečnostných  predpisov  Európskeho 
parlamentu  by  mala  byť  rovnocenná  úrovni  ochrany  utajovaných  skutočností  poskytovanej  na  základe 
bezpečnostných  predpisov  Rady.

(14) Príslušné  útvary  sekretariátu  Európskeho  parlamentu  a  Generálneho  sekretariátu  Rady  budú  úzko  spolupra
covať  s  cieľom  zabezpečiť,  aby  sa  v  obidvoch  inštitúciách  na  utajované  skutočnosti  uplatňovali  rovno
cenné  úrovne  ochrany.

(15) Touto  dohodou  nie  sú  dotknuté  existujúce  a  budúce  pravidlá  pre  prístup  k  dokumentom  prijaté  v  súlade 
s  článkom  15  ods.  3  ZFEÚ;  pravidlá  pre  ochranu  osobných  údajov  prijaté  v  súlade  s  článkom  16  ods. 
2  ZFEÚ;  pravidlá  pre  výkon  vyšetrovacieho  práva  Európskeho  parlamentu  prijaté  v  súlade  s  tretím 
odsekom  článku  226  ZFEÚ;  ani  príslušné  ustanovenia  týkajúce  sa  Európskeho  úradu  pre  boj  proti 
podvodom  (OLAF),

SA  DOHODLI  TAKTO:

Článok  1

Účel  a  rozsah  pôsobnosti

Touto  dohodou  sa  stanovujú  dojednania  upravujúce  postupovanie  utajovaných  skutočností,  ktorých  držiteľom  je 
Rada  a  ktoré  sa  týkajú  záležitostí  mimo  oblasti  spoločnej  zahraničnej  a  bezpečnostnej  politiky  a  sú  dôležité  na 
účely  výkonu  právomocí  a  funkcií  Európskeho  parlamentu,  a  zaobchádzanie  s  takýmito  skutočnosťami  zo  strany 
Európskeho  parlamentu.  Týka  sa  to  všetkých  takýchto  záležitostí,  konkrétne:

a) návrhov,  ktoré  podliehajú  mimoriadnemu  legislatívnemu  postupu  alebo  inému  rozhodovaciemu  postupu,  na 
základe  ktorého  sa  Rada  musí  s  Európskym  parlamentom  poradiť  alebo  sa  vyžaduje  súhlas  Európskeho  parla
mentu;

b) medzinárodných  dohôd,  v  súvislosti  s  ktorými  sa  Rada  musí  v  súlade  s  článkom  218  ods.  6  ZFEÚ  s  Európ
skym  parlamentom  poradiť  alebo  sa  vyžaduje  súhlas  Európskeho  parlamentu;

(1) Ú. v. EÚ C 210, 3.8.2010, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30.
(3) Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 17.
(4) Ú. v. EÚ C 190, 30.6.2011, s. 2.

C 95/2 SK Úradný vestník Európskej únie 1.4.2014

E5_Medziinštitucionálna dohoda o postupovaní utajovaných skutočností Európskemu parlamentu, ktorých držiteľom je Rada a ktoré sa 
týkajú záležitostí mimo oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

- 165 -



c) smerníc  na  rokovania  o  medzinárodných  dohodách  uvedených  v  písmene  b);

d) činností,  hodnotiacich  správ  alebo  iných  dokumentov,  o  ktorých  musí  byť  Európsky  parlament 
informovaný,  a

e) dokumentov  o  činnostiach  tých  agentúr  Únie,  do  ktorých  hodnotenia  alebo  kontroly  musí  byť  Európsky 
parlament  zapojený.

Článok  2

Vymedzenie  pojmu  „utajovaná  skutočnosť“

Na  účely  tejto  dohody  má  pojem  „utajovaná  skutočnosť“  niektorý  z  týchto  významov  alebo  všetky  tieto 
významy:

a) „utajovaná  skutočnosť  EÚ“  (USEÚ)  v  zmysle  vymedzenia  v  bezpečnostných  predpisoch  Európskeho  parlamentu 
a  bezpečnostných  predpisoch  Rady,  ktorá  je  označená  jedným  z  týchto  stupňov  utajenia:

— RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED,

— CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL,

— SECRET  UE/EU  SECRET,

— TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET;

b) utajovaná  skutočnosť,  ktorú  Rade  poskytli  členské  štáty  a  ktorej  vnútroštátne  označenie  stupňa  utajenia  je 
rovnocenné  s  niektorým  z  označení  stupňa  utajenia  USEÚ  uvedených  v  písmene  a);

c) utajovaná  skutočnosť,  ktorú  Európskej  únii  poskytli  tretie  štáty  alebo  medzinárodné  organizácie  a  ktorej  ozna
čenie  stupňa  utajenia  je  rovnocenné  s  niektorým  z  označení  stupňa  utajenia  USEÚ  uvedených  v  písmene  a), 
ako  sa  stanovuje  v  príslušných  dohodách  o  bezpečnosti  informácií  alebo  administratívnych  dohodách.

Článok  3

Ochrana  utajovaných  informácií

1. Európsky  parlament  chráni  všetky  utajované  skutočnosti,  ktoré  mu  poskytne  Rada,  v  súlade  so  svojimi 
bezpečnostnými  predpismi  a  touto  dohodou.

2. Keďže  je  potrebné  zachovať  rovnocennosť  základných  zásad  a  minimálnych  noriem  ochrany  utajovaných 
skutočností,  ktoré  Európsky  parlament  a  Rada  stanovili  vo  svojich  príslušných  bezpečnostných  pravidlách, 
Európsky  parlament  zabezpečí,  aby  bezpečnostné  opatrenia  uplatňované  v  priestoroch  Európskeho  parlamentu 
poskytovali  úroveň  ochrany  utajovaných  skutočností  rovnocennú  s  tou,  aká  sa  poskytuje  takýmto  skutočnostiam 
v  priestoroch  Rady.  Príslušné  útvary  Európskeho  parlamentu  a  Rady  na  tento  účel  úzko  spolupracujú.

3. Európsky  parlament  prijme  vhodné  opatrenia  na  zabezpečenie  toho,  aby  sa  utajované  skutočnosti,  ktoré 
mu  poskytne  Rada:

a) nepoužili  na  iné  účely  ako  na  tie,  na  ktoré  sa  prístup  udelil;

b) nesprístupnili  iným  osobám  ako  tým,  ktorým  sa  udelil  prístup  v  súlade  s  článkami  4  a  5,  ani  sa  nezverej
nili;

c) bez  predchádzajúceho  písomného  súhlasu  Rady  neposkytli  iným  inštitúciám,  orgánom,  úradom  alebo  agen
túram  Únie,  členským  štátom,  tretím  štátom  ani  medzinárodným  organizáciám.

4. Rada  môže  na  základe  predchádzajúceho  písomného  súhlasu  pôvodcu  udeliť  Európskemu  parlamentu 
prístup  k  utajovaným  skutočnostiam,  ktoré  pochádzajú  z  iných  inštitúcií,  orgánov,  úradov  alebo  agentúr  Únie, 
alebo  z  členských  štátov,  tretích  štátov  alebo  medzinárodných  organizácií.
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Článok  4

Personálna  bezpečnosť

1. Prístup  k  utajovaným  skutočnostiam  sa  poslancom  Európskeho  parlamentu  udeľuje  v  súlade  s  článkom  5 
ods.  4.

2. Pokiaľ  ide  o  skutočnosť  so  stupňom  utajenia  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL,  SECRET  UE/EU 
SECRET  alebo  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET  alebo  rovnocenným  stupňom,  môže  sa  prístup  udeliť  iba 
poslancom  Európskeho  parlamentu,  ktorí  majú  oprávnenie  predsedu  Európskeho  parlamentu:

a) boli  bezpečnostne  preverení  v  súlade  s  bezpečnostnými  predpismi  Európskeho  parlamentu  alebo

b) v  prípade  ktorých  vydal  príslušný  vnútroštátny  orgán  oznámenie  o  tom,  že  sú  náležite  oprávnení  na  základe 
svojej  funkcie  v  súlade  s  príslušnými  vnútroštátnymi  zákonmi  a  inými  právnymi  predpismi.

Bez  ohľadu  na  prvý  pododsek,  pokiaľ  ide  o  skutočnosti  so  stupňom  utajenia  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDEN
TIAL  alebo  rovnocenným  stupňom,  môže  sa  prístup  udeliť  tiež  tým  poslancom  Európskeho  parlamentu  určeným 
v  súlade  s  článkom  5  ods.  4,  ktorí  v  súlade  s  bezpečnostnými  predpismi  Európskeho  parlamentu  podpísali 
čestné  vyhlásenie  o  neposkytovaní.  Mená  poslancov  Európskeho  parlamentu,  ktorým  sa  podľa  tohto  pododseku 
udelil  prístup,  sa  oznámia  Rade.

3. Poslanci  Európskeho  parlamentu  sú  pred  udelením  prístupu  k  utajovaným  skutočnostiam  poučení  o  povin
nostiach  chrániť  takéto  skutočnosti  v  súlade  s  bezpečnostnými  predpismi  Európskeho  parlamentu,  ako  aj 
o  spôsoboch  zabezpečenia  takejto  ochrany,  pričom  poslanci  tieto  povinnosti  akceptujú.

4. Prístup  k  utajovaným  skutočnostiam  sa  udeľuje  iba  tým  úradníkom  Európskeho  parlamentu  a  iným  zamest
nancom  Európskeho  parlamentu  pracujúcim  pre  politické  skupiny,  ktorí:

a) boli  príslušným  orgánom  alebo  funkcionárom  Európskeho  parlamentu  v  súlade  s  článkom  5  ods.  4  vopred 
určení  ako  osoby,  ktoré  sa  potrebujú  s  utajovanými  skutočnosťami  oboznamovať;

b) boli  bezpečnostne  preverení  pre  zodpovedajúci  stupeň  utajenia  v  súlade  s  bezpečnostnými  predpismi 
Európskeh  parlamentu  v  prípade,  že  ide  o  skutočnosť  so  stupňom  utajenia  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFI
DENTIAL,  SECRET  UE/EU  SECRET  alebo  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET  alebo  rovnocenným  stupňom,  a

c) boli  poučení  a  dostali  písomné  pokyny  ohľadom  povinností  ochraňovať  takéto  skutočnosti,  ako  aj  spôsobov 
zabezpečenia  takejto  ochrany,  a  ktorí  podpísali  vyhlásenie  potvrdzujúce,  že  uvedené  pokyny  dostali  a  že  sa 
ich  zaväzujú  dodržiavať  v  súlade  s  bezpečnostnými  predpismi  Európskeho  parlamentu.

Článok  5

Postup  pristupovania  k  utajovaným  skutočnostiam

1. Rada  poskytne  Európskemu  parlamentu  utajované  skutočnosti  v  zmysle  článku  1,  ak  má  právnu  povinnosť 
tak  urobiť  na  základe  zmlúv  alebo  právnych  aktov  prijatých  na  základe  zmlúv.  Písomnú  žiadosť  o  takéto 
skutočnosti  môžu  predložiť  aj  orgány  alebo  funkcionári  Parlamentu  podľa  odseku  3.

2. V  ostatných  prípadoch  môže  Rada  utajované  skutočnosti  v  zmysle  článku  1  Európskemu  parlamentu 
poskytnúť  buď  z  vlastného  podnetu,  alebo  na  základe  písomnej  žiadosti  niektorého  z  týchto  funkcionárov  Parla
mentu  podľa  odseku  3.

3. Písomné  žiadosti  môžu  Rade  predkladať  tieto  orgány  alebo  funkcionári  Parlamentu:

a) predseda;

b) Konferencia  predsedov;

c) predsedníctvo;

d) predseda/predsedovia  príslušného  výboru/príslušných  výborov;

e) príslušný  spravodajca/príslušní  spravodajcovia.
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Žiadosti  ostatných  poslancov  Európskeho  parlamentu  sa  predkladajú  prostredníctvom  jedného  z  orgánov  alebo 
funkcionárov  Parlamentu  uvedených  v  prvom  pododseku.

Rada  na  takéto  žiadosti  odpovedá  bezodkladne.

4. Ak  má  Rada  právnu  povinnosť  udeliť  Európskemu  parlamentu  prístup  k  utajovaným  skutočnostiam  alebo 
ak  sa  tak  rozhodla  urobiť,  stanoví  písomne  pred  tým,  ako  sa  uvedené  skutočnosti  postúpia,  spolu  s  príslušným 
orgánom  alebo  funkcionárom  uvedenými  v  odseku  3:

a) že  takýto  prístup  sa  môže  udeliť  jednému  alebo  viacerým  z  týchto  orgánov  alebo  funkcionárov:

i) predsedovi;

ii) Konferencii  predsedov;

iii) predsedníctvu;

iv) predsedovi/predsedom  príslušného  výboru/príslušných  výborov;

v) príslušnému  spravodajcovi/príslušným  spravodajcom;

vi) všetkým  alebo  niektorým  členom  príslušného  výboru/príslušných  výborov,  a

b) všetky  osobitné  pravidlá  zaobchádzania  zamerané  na  ochranu  takýchto  skutočností.

Článok  6

Evidencia  a  uchovávanie  utajovaných  skutočností,  oboznamovanie  sa  s  nim  a  rokovanie  o  nich  v 
Európskom  parlamente

1. Utajované  skutočnosti,  ktoré  Rada  poskytne  Európskemu  parlamentu  a  ktoré  majú  stupeň  utajenia  CONFI
DENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL,  SECRET  UE/EU  SECRET  alebo  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET,  alebo 
rovnocenný  stupeň:

a) sa  evidujú  na  bezpečnostné  účely  s  cieľom  zaznamenať  ich  životný  cyklus  a  zabezpečiť  v  každom  okamihu 
ich  sledovateľnosť;

b) uchovávajú  sa  v  zabezpečenom  priestore,  ktorý  spĺňa  minimálne  normy  fyzickej  bezpečnosti  stanovené  v 
bezpečnostných  predpisoch  Rady  a  v  bezpečnostných  predpisoch  Európskeho  parlamentu,  ktoré  sú 
rovnocenné,  a

c) môžu  sa  s  nimi  oboznamovať  príslušní  poslanci  Európskeho  parlamentu,  úradníci  Európskeho  parlamentu 
a  iní  zamestnanci  Európskeho  parlamentu  pracujúci  pre  politické  skupiny,  ktorí  sú  uvedení  v  článku  4  ods. 
4  a  v  článku  5  ods.  4,  avšak  len  v  zabezpečenej  čitárni  v  priestoroch  Európskeho  parlamentu.  V  takomto 
prípade  platia  tieto  podmienky:

i) utajované  skutočnosti  sa  nesmú  nijakým  spôsobom  kopírovať,  napr.  fotokópiou  alebo  fotografovaním;

ii) nesmú  za  urobiť  žiadne  poznámky  a

iii) do  miestnosti  sa  nesmú  prinášať  žiadne  elektronické  komunikačné  zariadenia.

2. S  utajovanými  skutočnosťami  so  stupňom  utajenia  RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED  alebo  rovnocenným 
stupňom,  ktoré  Rada  poskytne  Európskemu  parlamentu,  sa  zaobchádza  a  tieto  skutočnosti  sa  tiež  uchovávajú 
v  súlade  s  bezpečnostnými  predpismi  Európskeho  parlamentu,  ktoré  poskytujú  úroveň  ochrany  takýchto  utajova
ných  skutočností  rovnocennú  s  tou,  aká  sa  takýmto  skutočnostiam  poskytuje  v  Rade.

Bez  ohľadu  na  prvý  pododsek  sa  po  dobu  12  mesiacov  po  nadobudnutí  platnosti  tejto  dohody  zaobchádza  so 
skutočnosťami  so  stupňom  utajenia  RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED  alebo  rovnocenným  stupňom  a  tieto 
skutočnosti  sa  uchovávajú  v  súlade  s  odsekom  1.  Prístup  k  takýmto  utajovaným  skutočnostiam  je  upravený 
v  článku  4  ods.  4  písm.  a)  a  c)  a  v  článku  5  ods.  4.

3. S  utajovanými  skutočnosťami  je  možné  manipulovať  len  prostredníctvom  komunikačných  a  informačných 
systémov,  ktoré  sú  riadne  certifikované  alebo  schválené  v  súlade  s  normami,  ktoré  sú  rovnocenné  s  normami 
ustanovenými  v  bezpečnostných  predpisoch  Rady.

4. Utajované  skutočnosti  poskytované  ústne  príjemcom  v  Európskom  parlamente  podliehajú  rovnakej  úrovni 
ochrany  ako  písomné  utajované  skutočnosti.
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5. Bez  ohľadu  na  odsek  1  písm.  c)  tohto  článku  sa  o  utajovaných  skutočnostiach  so  stupňom  utajenia 
CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL  alebo  rovnocenným  stupňom,  ktoré  Rada  poskytne  Európskemu  parla
mentu,  môže  rokovať  na  schôdzach  za  zatvorenými  dverami,  na  ktorých  sa  zúčastňujú  len  poslanci  Európskeho 
parlamentu  a  tí  úradníci  Európskeho  parlamentu  a  iní  zamestnanci  Európskeho  parlamentu  pracujúci  pre  poli
tické  skupiny,  ktorým  sa  prístup  k  utajovaným  skutočnostiam  udelil  v  súlade  s  článkom  4  ods.  4  a  článkom  5 
ods.  4.  Platia  pritom  nasledujúce  podmienky:

— dokumenty  sa  rozdajú  na  začiatku  schôdze  a  na  jej  konci  sa  opäť  zozbierajú,

— dokumenty  sa  nesmú  nijakým  spôsobom  kopírovať,  napr.  fotokópiou  alebo  fotografovaním,

— nesmú  za  urobiť  žiadne  poznámky,

— do  miestnosti  sa  nesmú  prinášať  žiadne  elektronické  komunikačné  zariadenia  a

— zápisnica  zo  schôdze  nesmie  obsahovať  žiadnu  zmienku  o  obsahu  diskusie,  ktorá  by  sa  týkala  utajovaných 
skutočností.

6. Ak  je  potrebné  zvolať  schôdze  s  cieľom  rokovať  o  utajovaných  skutočnostiach  so  stupňom  utajenia 
SECRET  UE/EU  SECRET  alebo  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET  alebo  rovnocenným  stupňom,  Európsky  parla
ment  a  Rada  sa  v  každom  jednotlivom  prípade  dohodnú  na  osobitných  opatreniach.

Článok  7

Narušenie  bezpečnosti,  strata  alebo  vyzradenie  utajovaných  skutočností

1. V  prípade  preukázanej  straty  alebo  vyzradenia  utajovaných  skutočností,  ktoré  poskytne  Rada,  alebo 
podozrenia  z  takejto  straty  alebo  vyzradenia  generálny  tajomník  Európskeho  parlamentu  o  tom  bezodkladne 
informuje  generálneho  tajomníka  Rady.  Generálny  tajomník  Európskeho  parlamentu  vedie  vyšetrovanie  a  infor
muje  generálneho  tajomníka  Rady  o  jeho  výsledkoch  a  opatreniach  prijatých  s  cieľom  zabrániť  opakovaniu 
takejto  udalosti.  Ak  sa  záležitosť  týka  poslanca  Európskeho  parlamentu,  koná  spoločne  s  generálnym  tajomníkom 
Európskeho  parlamentu  aj  predseda  Európskeho  parlamentu.

2. Voči  akémukoľvek  poslancovi  Európskeho  parlamentu,  ktorý  zodpovedá  za  porušenie  ustanovení  stanove
ných  v  bezpečnostných  pravidlách  Európskeho  parlamentu  alebo  v  tejto  dohode,  sa  môžu  uplatniť  opatrenia 
a  sankcie  v  súlade  s  článkom  9  ods.  2  a  článkami  152  až  154  rokovacieho  poriadku  Európskeho  parlamentu.

3. Voči  akémukoľvek  úradníkovi  Európskeho  parlamentu  alebo  inému  zamestnancovi  Európskeho  parlamentu 
pracujúcemu  pre  niektorú  politickú  skupinu,  ktorý  zodpovedá  za  porušenie  ustanovení  bezpečnostných  pravidiel 
Európskeho  parlamentu  alebo  tejto  dohody,  sa  môžu  uplatniť  sankcie  uvedené  v  Služobnom  poriadku  úradníkov 
a  Podmienkach  zamestnávania  ostatných  zamestnancov  Európskej  únie  stanovených  v  nariadení  Rady 
(EHS,  Euratom,  ESUO)  č.  259/68 (1).

4. Osoby,  ktoré  zodpovedajú  za  stratu  alebo  vyzradenie  utajovaných  skutočností,  môžu  podliehať  disciplinár
nemu  a/alebo  súdnemu  konaniu  v  súlade  s  príslušnými  zákonmi,  pravidlami  a  inými  právnymi  predpismi.

Článok  8

Záverečné  ustanovenia

1. Európsky  parlament  a  Rada  prijmú  samostatne  všetky  opatrenia  potrebné  na  zabezpečenie  vykonávania 
tejto  dohody.  Na  tento  účel  spolupracujú,  a  to  najmä  organizovaním  návštev  s  cieľom  monitorovať  vykonávanie 
bezpečnostno-technických  aspektov  tejto  dohody.

2. S  cieľom  zabezpečiť  zachovanie  rovnocennosti  základných  zásad  a  minimálnych  noriem  ochrany  utajova
ných  skutočností  uskutočnia  príslušné  útvary  sekretariátu  Európskeho  parlamentu  a  Generálneho  sekretariátu  Rady 
pred  tým,  ako  niektorá  z  týchto  inštitúcií  zmení  svoje  príslušné  bezpečnostné  pravidlá,  vzájomné  konzultácie.

(1) Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.
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3. Utajované  skutočnosti  sa  podľa  tejto  dohody  Európskemu  parlamentu  poskytnú,  keď  Rada  spolu  s  Európ
skym  parlamentom  skonštatuje,  že  sa  na  jednej  strane  dosiahla  rovnocennosť  základných  zásad  a  minimálnych 
noriem  ochrany  utajovaných  skutočností  stanovených  v  bezpečnostných  pravidlách  Európskeho  parlamentu 
a  v  bezpečnostných  pravidlách  Rady,  ako  aj  rovnocennosť  úrovne  ochrany  utajovaných  skutočností  v  priestoroch 
Európskeho  parlamentu  a  Rady  na  strane  druhej.

4. Táto  dohoda  sa  môže  na  žiadosť  ktorejkoľvek  z  týchto  dvoch  inštitúcií  prehodnotiť  na  základe  skúseností 
získaných  pri  jej  vykonávaní.

5. Táto  dohoda  nadobúda  platnosť  dňom  jej  uverejnenia  v  Úradnom  vestníku  Európskej  únie.

V  Bruseli  a  Štrasburgu  12.  marca  2014.

Za  Európsky  parlament

predseda

Za  Radu

predseda
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SCHVAĽOVACÍ POSTUP PRE VYPRACOVANIE 

INICIATÍVNYCH SPRÁV 
 

ROZHODNUTIE KONFERENCIE PREDSEDOV 

 

Z 12. DECEMBRA 20021 

 

 

 

KONFERENCIA PREDSEDOV 

 

 

so zreteľom na články 27, 29, 132, 133, 37, 46, 49, 51, 52, 54, článok 216 ods. 2 a článok 220 

ods. 1 rokovacieho poriadku 

 

 

ROZHODLA: 

 

 

Článok 1  

Všeobecné ustanovenia 

 

Rozsah pôsobnosti 

 

1. Toto rozhodnutie sa vzťahuje na tieto kategórie iniciatívnych správ:  

 

(a) legislatívne iniciatívne správy vypracované na základe článku 225 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie a článku 46 rokovacieho poriadku, 

 

(b) strategické správy vypracované na základe nelegislatívnych strategických 

a prioritných iniciatív zahrnutých do pracovného programu Komisie, 
 

(c) nelegislatívne iniciatívne správy, ktoré nie sú vypracované na základe dokumentu inej 

inštitúcie ani orgánu Európskej únie alebo sú vypracované na základe dokumentu, ktorý 

bol Parlamentu postúpený na informáciu, bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 3, 
 

(d) výročné správy o činnosti a monitorovacie správy, ktoré sa uvádzajú v prílohe 12,3  

                                                 
1  Toto rozhodnutie bolo zmenené rozhodnutím Konferencie predsedov z 26. júna 2003 a bolo konsolidované 

3. mája 2004. Ďalej bolo zmenené v dôsledku rozhodnutí prijatých na plenárnej schôdzi 15. júna 2006 

a 13. novembra 2007 a rozhodnutiami Konferencie predsedov zo 14. februára 2008, 15. decembra 2011, 

6. marca 2014 a 7. apríla 2016, korigendom z 15. júla 2016 a rozhodnutím Konferencie predsedov z 3. apríla 

2019. 
2  Parlamentné výbory, ktoré majú v úmysle vypracovať výročné správy o činnosti a monitorovacie správy na 

základe článku 132 ods. 1 rokovacieho poriadku alebo na základe iných právnych ustanovení (ako sa uvádza 

v prílohe 2), o tom vopred informujú Konferenciu predsedov výborov, pričom uvádzajú najmä príslušný právny 

základ vyplývajúci zo zmlúv a ostatných právnych ustanovení vrátane rokovacieho poriadku Parlamentu. 

Konferencia predsedov výborov ich potom oznámi Konferencii predsedov. Tieto správy sa schvaľujú 

automaticky a nevzťahuje sa na ne kvóta uvedená v článku 1 ods. 2. 
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(e) správy o vykonávaní týkajúce sa transpozície do vnútroštátneho práva, uplatňovania 

a presadzovania zmlúv a iných právnych predpisov Únie, právne nezáväzných nástrojov 

(tzv. soft law) a platných medzinárodných dohôd alebo tých medzinárodných dohôd, na 

ktoré sa vzťahuje režim predbežného uplatňovania4. 

 

 

Kvóta 

 

2. V prvej polovici volebného obdobia môže každý parlamentný výbor súčasne vypracovať 

najviac šesť iniciatívnych správ. V prípade výborov s podvýbormi sa táto kvóta zvyšuje 

o tri správy na podvýbor. Tieto dodatočné správy vypracúva podvýbor. 

 

V druhej polovici volebného obdobia môže každý parlamentný výbor súčasne 

vypracovať najviac tri iniciatívne správy. V prípade výborov s podvýbormi sa táto kvóta 

zvyšuje o dve správy na podvýbor. Tieto dodatočné správy vypracúva podvýbor. 

 

Takémuto obmedzeniu počtu nepodliehajú: 

 

 legislatívne iniciatívne správy, 

 

 správy o vykonávaní (každý výbor môže kedykoľvek vypracovať takúto 

správu). 

 

Minimálny čas pred prijatím 

 

3. Parlamentný výbor, ktorý žiada o schválenie, nesmie prijať predmetnú správu počas 

obdobia troch mesiacov odo dňa schválenia alebo v prípade oznámenia počas obdobia 

troch mesiacov odo dňa konania schôdze Konferencie predsedov výborov, na ktorej 

správu oznámili. 

 

 

Článok 2  

Podmienky schvaľovania 

 

1. Navrhovaná správa sa nesmie zaoberať témami týkajúcimi sa najmä analytickej 

a výskumnej činnosti, ktoré možno spracovať aj inak, napríklad štúdiami. 

 

2. Navrhovaná správa sa nesmie zaoberať témami, ktoré sa už spracovali v správe prijatej 

na plenárnej schôdzi za uplynulých 12 mesiacov, okrem prípadov, keď to výnimočne 

odôvodňujú nové skutočnosti. 

 

3. Ak ide o správy, ktoré sa majú vypracovať na základe dokumentu, ktorý bol Parlamentu 

postúpený na informáciu, musia sa dodržať tieto podmienky: 

 

 základný dokument musí byť úradným dokumentom niektorej inštitúcie alebo orgánu 

                                                                                                                                                             
3
  Vo svojom rozhodnutí zo 7. apríla 2011 Konferencia predsedov konštatovala, že iniciatívne správy vypracované 

na základe výročných správ o činnosti a monitorovacích správ, ktoré sú uvedené v prílohách 1 a 2 k tomuto 

rozhodnutiu, sa považujú za strategické správy v zmysle článku 52 ods. 5 rokovacieho poriadku. 
4 Pozri prílohu 3 k tomuto rozhodnutiu. 
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Európskej únie a musel 

 

(a) byť oficiálne postúpený Parlamentu na konzultáciu alebo na informáciu, alebo 

(b) byť uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie na účely konzultácie 

so zainteresovanými stranami, alebo 

(c) byť oficiálne predložený Európskej rade; 

 

 dokument sa musel postúpiť vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie; a 

 

 žiadosť o schválenie sa musí predložiť najneskôr do štyroch mesiacov po dni, keď 

bol príslušný dokument postúpený Parlamentu alebo keď bol uverejnený v Úradnom 

vestníku Európskej únie. 

 

 

Článok 3 

Postup 

 

Automatické schvaľovanie 

 

1. Po oznámení žiadosti Konferencii predsedov výborov sa automaticky schvaľujú 

 

 správy o vykonávaní,  

 

 výročné správy o činnosti a monitorovacie správy uvedené v prílohe 1. 

 

Úloha Konferencie predsedov výborov 

 

2. Riadne odôvodnené žiadosti o schválenie sa postupujú Konferencii predsedov výborov, 

ktorá zisťuje, či sa dodržali kritériá stanovené v článkoch 1 a 2, ako aj kvóty stanovené 

v článku 1. Všetky takéto žiadosti obsahujú údaje o druhu správy a presný názov správy 

a prípadne aj základný dokument (základné dokumenty). 

 

3. Konferencia predsedov výborov schváli vypracovanie strategických správ po vyriešení 

všetkých konfliktov právomocí. Konferencia predsedov môže na základe osobitnej žiadosti 

politickej skupiny zrušiť toto schválenie do štyroch parlamentných pracovných týždňov.  

 

4. Konferencia predsedov výborov postupuje Konferencii predsedov žiadosti o schválenie 

vypracovania legislatívnych iniciatívnych a nelegislatívnych iniciatívnych správ,  ktoré sa 

posúdili ako správy, ktoré sú v súlade s kritériami a stanovenými kvótami. Konferencia 

predsedov výborov zároveň informuje Konferenciu predsedov o všetkých výročných 

správach o činnosti a monitorovacích správach, ako sa uvádzajú v prílohách 1 a 2, správach 

o vykonávaní a strategických správach, ktoré boli schválené. 

 

Schvaľovanie Konferenciou predsedov a riešenie konfliktov právomocí 

 

5. Konferencia predsedov prijíma rozhodnutie o žiadostiach o schválenie vypracovania 

legislatívnych iniciatívnych správ a nelegislatívnych iniciatívnych správ v lehote štyroch 

parlamentných pracovných týždňov po tom, ako ich Konferencia predsedov výborov 

predložila, ak Konferencia predsedov z mimoriadnych dôvodov nerozhodla o predĺžení tejto 

lehoty. 
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6. Ak sa spochybňujú právomoci výboru na vypracovanie správy, Konferencia predsedov 

rozhodne do šiestich parlamentných pracovných týždňov na základe odporúčania 

Konferencie predsedov výborov, alebo, pokiaľ takéto odporúčanie nebolo vydané, 

na základe odporúčania jej predsedu. Ak Konferencia predsedov neprijme rozhodnutie 

v tejto lehote, odporúčanie sa považuje za schválené.  

 

 

Článok 4  

Uplatňovanie článku 54 rokovacieho poriadku – postup pridružených výborov 

 

1. Žiadosti o uplatňovanie článku 54 rokovacieho poriadku sa predkladajú najneskôr 

v pondelok pred schôdzou Konferencie predsedov výborov, na ktorej sa posudzujú žiadosti 

o schválenie vypracovania iniciatívnych správ. 

 

2. Konferencia predsedov výborov na svojej mesačnej schôdzi posudzuje žiadosti o schválenie 

vypracovania iniciatívnych správ a o uplatňovanie článku 54.  

 

3. Ak sa dotknuté výbory nedohodnú na žiadosti o uplatňovanie článku 54, Konferencia 

predsedov rozhodne do šiestich parlamentných pracovných týždňov na základe odporúčania 

Konferencie predsedov výborov, alebo, pokiaľ takéto odporúčanie nebolo vydané, 

na základe odporúčania jej predsedu. Ak Konferencia predsedov neprijme rozhodnutie 

v tejto lehote, odporúčanie sa považuje za schválené. 

 

 

Článok 5  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Pred koncom volebného obdobia sa žiadosti o schválenie vypracovania iniciatívnych správ 

musia predložiť najneskôr do júla v roku, ktorý predchádza voľbám. Po tomto termíne sa 

schvália len riadne odôvodnené výnimočné žiadosti. 

 

2. Konferencia predsedov výborov predkladá Konferencii predsedov správu o stave 

vypracovania iniciatívnych správ každého dva a pol roka. 

 

3. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 12. decembra 2002. Zrušuje a nahrádza tieto 

rozhodnutia: 

 

– rozhodnutie Konferencie predsedov z 9. decembra 1999 o postupe schvaľovania 

vypracovania iniciatívnych správ v zmysle článku 52 rokovacieho poriadku 

a rozhodnutia Konferencie predsedov z 15. februára a 17. mája 2001, ktorými sa 

aktualizuje príloha k uvedenému rozhodnutiu, 

 

– rozhodnutie Konferencie predsedov z 15. júna 2000 o postupe schvaľovania 

vypracovania správ o dokumentoch, ktoré ostatné inštitúcie alebo orgány Európskej 

únie predkladajú Európskemu parlamentu na informáciu. 
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Príloha 1 

 

 

Výročné správy o činnosti a monitorovacie správy, na ktoré sa vzťahuje automatické 

schvaľovanie a kvóta obmedzujúca počet správ, ktoré možno vypracovať súčasne (v súlade 

s článkom 1 ods. 2 a článkom 3 rozhodnutia) 

 

 

 

 

VÝBOR NÁZOV 

Výbor pre zahraničné veci  Výročná správa Rady [poradové číslo] vypracovaná 

v súlade s operačným ustanovením 8 Kódexu 

Európskej únie pri vývoze zbraní  

Výbor pre rozvoj Správa o práci Spoločného parlamentného 

zhromaždenia AKT – EÚ [rok] 

Výbor pre rozpočet/Výbor pre hospodárske a menové 

veci – každý druhý rok, za účasti ďalšieho príslušného 

výboru podľa článku 54 

Výročná správa o finančnej činnosti EIB [rok] 

Výbor pre kontrolu rozpočtu Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB 

[rok] 

Výbor pre hospodárske a menové veci Výročná správa ECB [rok] 

Výbor pre hospodárske a menové veci Správa o politike hospodárskej súťaže [rok] 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Výročná správa o správe jednotného trhu v rámci 

európskeho semestra [rok] 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Výročná správa o ochrane spotrebiteľa [rok] 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Výročná správa o službách a tovaroch na jednotnom 

trhu [rok] 

Výbor pre regionálny rozvoj Správa [poradové číslo] o kohézii [rok] 

Výbor pre právne veci Správa [poradové číslo] o monitorovaní a uplatňovaní 

právnych predpisov Európskej únie [rok] 

Výbor pre právne veci Lepšia tvorba právnych predpisov [rok] – 

Uplatňovanie zásad subsidiarity a proporcionality 

[poradové číslo] 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť 

a vnútorné veci  

Správa o situácii v oblasti základných práv 

v Európskej únii [rok] 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť Správa o rovnosti medzi ženami a mužmi v Európskej 

únii [rok] 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť Integrovaný prístup k rovnosti medzi ženami a mužmi 

v práci výborov – výročná správa [rok] 
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Príloha 2 

 

 

Výročné správy o činnosti a monitorovacie správy, na ktoré sa vzťahuje automatické 

schvaľovanie a s osobitným odkazom na rokovací poriadok (nevzťahuje sa na ne kvóta 

obmedzujúca počet správ, ktoré možno vypracovať súčasne) 

 

 

 

 

VÝBOR NÁZOV 

Výbor pre zahraničné veci Výročné správy o pokroku v kandidátskych 

krajinách [rok] 

Výbor pre zahraničné veci Výročná správa o vykonávaní spoločnej 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky [rok] 

Výbor pre zahraničné veci (Podvýbor pre 

bezpečnosť a obranu) 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej 

bezpečnostnej a obrannej politiky [rok] 

Výbor pre zahraničné veci (Podvýbor pre 

ľudské práva) 

Výročná správa o ľudských právach 

a demokracii vo svete a politike Európskej únie 

v tejto oblasti [rok] 

Výbor pre kontrolu rozpočtu Ochrana finančných záujmov Európskej únie – 

boj proti podvodom [rok] 

Výbor pre medzinárodný obchod Výročná správa o vykonávaní spoločnej 

obchodnej politiky [rok] 

Výbor pre hospodárske a menové veci Výročná správa o bankovej únii [rok] 

Výbor pre hospodárske a menové veci Správa o daniach [rok] 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku Výročná správa o stave energetickej únie [rok] 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť 

a vnútorné veci 

Výročná správa o prístupe verejnosti 

k dokumentom Parlamentu [rok] 

Výbor pre ústavné veci Správa o európskych politických stranách [rok] 

Výbor pre petície Správa o rokovaniach Výboru pre petície [rok] 

Výbor pre petície Správa o výročnej správe ombudsmana [rok] 
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Príloha 3 

 

 

Správy o vykonávaní 

 

 

1. Účelom správ o vykonávaní je informovať Parlament o vykonávaní určitého právneho 

predpisu Únie alebo iného nástroja uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. e), aby plénum 

mohlo vyvodiť závery a vypracovať odporúčania týkajúce sa konkrétnych opatrení, ktoré 

sa majú prijať. Skladajú sa z dvoch častí: 

 
– dôvodovej správy, v ktorej spravodajca uvádza skutočnosti a poukazuje na svoje 

zistenia o stave vykonávania; 
 
– návrhu uznesenia, v ktorom sa uvádzajú hlavné závery a konkrétne odporúčania na 

opatrenia, ktoré sa majú prijať. 
 

V súlade s článkom 52a ods. 2 je za dôvodovú správu zodpovedný spravodajca, a preto sa 

o nej nehlasuje. Ak sa ukáže, že o obsahu alebo rozsahu dôvodovej správy nepanuje 

konsenzus alebo nemá podporu veľkej väčšiny, predseda môže konzultovať s výborom. 

 
2. Pri plánovaní správy o vykonávaní výbor dôsledne zohľadní dostupnosť overených 

informácií o stave vykonávania príslušných právnych predpisov. 

 

3. Výbor organizuje prideľovanie správ o vykonávaní tak, aby to nepriaznivo neovplyvnilo 

prideľovanie ďalších legislatívnych a nelegislatívnych správ. 

 

4. O správe o vykonávaní sa vo výbore hlasuje najneskôr 12 mesiacov po jej oznámení 

Konferencii predsedov výborov. Túto lehotu môžu koordinátori predĺžiť na základe 

odôvodnenej žiadosti spravodajcu. 

 

5. Spravodajcovi pomáha administratívny projektový tím, ktorý koordinuje administrátor 

výboru. Spravodajca zapojí tieňových spravodajcov vo všetkých fázach správy. 

 

6. Spravodajca má k dispozícii všetky potrebné prostriedky, pokiaľ ide o dostupnosť 

odborných poznatkov, tak v rámci, ako aj mimo Parlamentu, a najmä: 

 
– je oprávnený požiadať o usporiadanie najmenej jedného vypočutia vo výbore 

a navrhovať uskutočnenie panelu koordinátorom, ktorí príjmu konečné rozhodnutie; 
 
– dostáva analytickú podporu od príslušných tematických oddelení Parlamentu a útvaru 

posudzovania vplyvu ex post generálneho riaditeľstva pre parlamentné výskumné 

služby (najmä posúdenie vykonávania v Európe); 

 
– je oprávnený požiadať o uskutočnenie akejkoľvek služobnej cesty na účely zistenia 

potrebných skutočností v súlade s článkom 25 ods. 9; 

 

– dostáva povolenie alebo oprávnenie nadväzovať v mene výboru kontakt s národnými 

parlamentmi, Dvorom audítorov, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom 

a Výborom regiónov a so všetkými ostatnými príslušnými orgánmi s cieľom získať 

faktické informácie; 
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– od predsedu Parlamentu dostáva poverovaciu listinu, ktorá ho oprávňuje požiadať 

Komisiu, aby sprístupnila všetky relevantné informácie o vykonávaní právnych 

predpisov Únie alebo iných nástrojov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. e). 

 
Všetky tieto prvky spravodajca vymedzí a usporiada do „projektu“ a predloží 

koordinátorom alebo výboru na schválenie. 
 
7.  Spravodajca pravidelne informuje výbor o pokroku dosiahnutom v rámci jeho činností 

týkajúcich sa zisťovania skutočností. 
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►B ►C1 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/788 

zo 17. apríla 2019 

o európskej iniciatíve občanov ◄ 

(Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019, s. 55) 

Zmenené a doplnené: 

Úradný vestník 

Č. Strana Dátum 

►M1 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1673 z 23. júla 2019 L 257 1 8.10.2019 
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▼C1 
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 

2019/788 

zo 17. apríla 2019 

o európskej iniciatíve občanov 

▼B 

KAPITOLA I 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 

Predmet úpravy 

Týmto nariadením sa stanovujú postupy a podmienky požadované 
v súvislosti s iniciatívou, na základe ktorej sa Komisia vyzýva, aby 
v rámci svojich právomocí predložila vhodný návrh vo veciach, 
o ktorých sa občania Únie domnievajú, že na účely vykonávania 
zmlúv je potrebný právny akt Únie (ďalej len „európska iniciatíva 
občanov“ alebo „iniciatíva“). 

Článok 2 

Právo podporiť európsku iniciatívu občanov 

1. Každý občan Únie, ktorý dovŕšil aspoň vek, ktorý mu dáva opráv
nenie voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, má právo podporiť 
iniciatívu podpísaním vyhlásenia o podpore v súlade s týmto nariade
ním. 

Členské štáty môžu stanoviť minimálny vek, ktorý oprávňuje podporiť 
iniciatívu, na 16 rokov v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a v takom prípade o tom náležite informujú Komisiu. 

2. V súlade s uplatniteľným právom členské štáty a Komisia zabez
pečia, aby osoby so zdravotným postihnutím mohli uplatňovať svoje 
právo na podporu iniciatív a aby mali rovnocenný prístup ku všetkým 
relevantným zdrojom informácií o iniciatívach ako ostatní občania. 

Článok 3 

Požadovaný počet signatárov 

1. Iniciatíva je platná, ak: 

a) ju podporil najmenej jeden milión občanov Únie v súlade s článkom 
2 ods. 1 (ďalej len „signatári“) aspoň z jednej štvrtiny členských 
štátov a 

b) najmenej v jednej štvrtine členských štátov je počet signatárov aspoň 
rovný minimálnemu počtu stanovenému v prílohe I, ktorý zodpovedá 
počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom člen
skom štáte, vynásobenému celkovým počtom poslancov Európskeho 
parlamentu, a to v čase registrácie iniciatívy. 

2. Na účely odseku 1 sa signatár započítava v tom členskom štáte, 
ktorého je štátnym príslušníkom, bez ohľadu na miesto podpísania 
vyhlásenia o podpore signatárom. 

▼B

F2_Nariadenie o iniciatíve občanov

- 231 -



 

02019R0788 — SK — 01.02.2020 — 001.001 — 3 

Článok 4 

Informácie a pomoc poskytované Komisiou a členskými štátmi 

1. Komisia poskytuje občanom a skupinám organizátorov ľahko 
dostupné a úplné informácie a pomoc v súvislosti s európskou inicia
tívou občanov vrátane ich nasmerovania na príslušné zdroje informácií 
a pomoci. 

Komisia sprístupní verejnosti online aj v papierovej forme a vo všet
kých úradných jazykoch inštitúcií Únie príručku o európskej iniciatíve 
občanov. 

2. Komisia sprístupní bezplatne online platformu pre spoluprácu pre 
európsku iniciatívu občanov. 

Platforma poskytuje praktické a právne poradenstvo a diskusné fórum 
o európskej iniciatíve občanov na výmenu informácií a najlepších 
postupov medzi občanmi, skupinami organizátorov, zainteresovanými 
stranami, mimovládnymi organizáciami, odborníkmi a inými inštitú
ciami a orgánmi Únie, ktoré sa chcú do nej zapojiť. 

Platforma by mala byť prístupná osobám so zdravotným postihnutím. 

Náklady na prevádzku a údržbu platformy sa hradia zo všeobecného 
rozpočtu Európskej únie. 

3. Komisia sprístupní online register, ktorý skupinám organizátorov 
umožní riadiť ich iniciatívu počas celého postupu. 

Register zahŕňa verejné webové sídlo, na ktorom sa poskytujú infor
mácie o európskej iniciatíve občanov vo všeobecnosti, ako aj o konkrét
nych iniciatívach a ich príslušnom stave. 

Komisia tento register pravidelne aktualizuje tým, že sprístupňuje infor
mácie, ktoré poskytla skupina organizátorov. 

4. Po tom, ako Komisia zaregistrovala iniciatívu v súlade s článkom 
6, poskytne preklad obsahu uvedenej iniciatívy vrátane jeho prílohy do 
všetkých úradných jazykov inštitúcií Únie v lehotách stanovených 
v prílohe II na účely jeho uverejnenia v registri a jeho použitia na 
zber vyhlásení o podpore v súlade s týmto nariadením. 

Skupina organizátorov okrem toho môže poskytnúť preklady ďalších 
informácií o iniciatíve do všetkých úradných jazykov inštitúcií Únie 
a ak existuje, aj návrhu právneho aktu uvedeného v prílohe II a pred
loženého v súlade s článkom 6 ods. 2 Za tieto preklady je zodpovedná 
skupina organizátorov. Obsah prekladov poskytnutých skupinou organi
zátorov musí zodpovedať obsahu iniciatívy predloženej v súlade 
s článkom 6 ods. 2. 

Komisia zabezpečí, aby sa v registri a na verejnom webovom sídle 
o európskej iniciatíve občanov uverejnili informácie predložené v súlade 
s článkom 6 ods. 2 a preklady predložené v súlade s týmto odsekom. 

5. Komisia na účely zasielania vyhlásení o podpore príslušným člen
ským štátom v súlade s článkom 12 vytvorí službu na výmenu súborov 
a bezplatne túto službu sprístupní skupinám organizátorov. 

▼B
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6. Každý členský štát zriadi jedno alebo viaceré kontaktné miesta na 
poskytovanie bezplatných informácií a pomoci skupinám organizátorov 
v súlade s uplatniteľným právom Únie a vnútroštátnym právom. 

KAPITOLA II 

PROCEDURÁLNE USTANOVENIA 

Článok 5 

Skupina organizátorov 

1. Iniciatívu pripravuje a riadi skupina najmenej siedmich fyzických 
osôb (ďalej len „skupina organizátorov“). Poslanci Európskeho parla
mentu sa nezapočítavajú do uvedeného minimálneho počtu. 

2. Členovia skupiny organizátorov musia byť občanmi Únie, ktorí 
dovŕšili vek, v ktorom majú v čase registrácie iniciatívy právo voliť 
vo voľbách do Európskeho parlamentu, a ktorí majú pobyt v najmenej 
siedmich rôznych členských štátoch. 

Komisia uverejní v prípade každej iniciatívy mená všetkých členov 
skupiny organizátorov v registri v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725. 

3. Skupina organizátorov určí dvoch svojich členov ako zástupcu 
a náhradníka, ktorí počas celého postupu budú zodpovední za spolu
prácu medzi skupinou organizátorov a inštitúciami Únie a ktorí sú 
poverení konať v mene skupiny organizátorov (ďalej len „kontaktné 
osoby“). 

Skupina organizátorov môže zároveň určiť najviac dve ďalšie fyzické 
osoby spomedzi svojich členov alebo inak, ktoré sú počas celého 
postupu oprávnené konať v mene kontaktných osôb na účely spolupráce 
s inštitúciami Únie. 

4. Skupina organizátorov informuje Komisiu o každej zmene týka
júcej sa jej zloženia počas celého postupu a poskytne vhodný dôkaz 
o splnení požiadaviek stanovených v odsekoch 1 a 2. Zmena v zložení 
skupiny organizátorov sa zohľadní vo formulároch vyhlásenia o podpore 
a mená súčasných a bývalých členov skupiny organizátorov zostanú 
dostupné v registri počas celého postupu. 

5. Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť zástupcu skupiny orga
nizátorov ako prevádzkovateľa údajov podľa článku 82 ods. 2 nariade
nia (EÚ) 2016/679, členovia skupiny organizátorov sú spoločne a neroz
dielne zodpovední za akúkoľvek škodu spôsobenú pri organizácii inicia
tívy v dôsledku protiprávneho konania, ku ktorému došlo úmyselne 
alebo z hrubej nedbanlivosti v súlade s vnútroštátnym právom. 

6. Bez toho, aby boli dotknuté sankcie podľa článku 84 nariadenia 
(EÚ) 2016/679, členské štáty zabezpečia, aby členovia skupiny organi
zátorov podliehali v súlade s vnútroštátnym právom účinným, prime
raným a odrádzajúcim sankciám za porušenie tohto nariadenia, a to 
najmä za: 

▼B
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a) nepravdivé vyhlásenia; 

b) podvodné použitie údajov. 

7. Ak bol v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu zriadený 
právny subjekt osobitne na účely riadenia danej iniciatívy, tento právny 
subjekt sa považuje na účely odsekov 5 a 6 tohto článku, článku 6 
ods. 2 a 4 až 7 a článkov 7 až 19 a príloh II až VII za skupinu 
organizátorov alebo prípadne za jej členov, ak je člen skupiny organi
zátorov určený ako jej zástupca poverený konaním v mene právneho 
subjektu. 

Článok 6 

Registrácia 

1. Vyhlásenia o podpore pre iniciatívu sa môžu zbierať len po tom, 
ako bola iniciatíva zaregistrovaná Komisiou. 

2. Skupina organizátorov predkladá Komisii žiadosť o registráciu 
prostredníctvom registra. 

Skupina organizátorov pri predložení žiadosti takisto: 

a) poskytne informácie uvedené v prílohe II v jednom z úradných 
jazykov inštitúcií Únie; 

b) uvedie sedem členov, aby sa vzali do úvahy na účely článku 5 ods. 1 
a 2, keď skupina organizátorov pozostáva z viac než siedmich 
členov; 

c) v relevantnom prípade uvedie, že bol podľa článku 5 ods. 7 zriadený 
právny subjekt. 

▼C1 
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, Komisia rozhodne o žiadosti o regi
stráciu do dvoch mesiacov od jej predloženia. 

▼B 
3. Komisia iniciatívu zaregistruje, ak: 

a) skupina organizátorov poskytla primerané dôkazy, že spĺňa požia
davky stanovené v článku 5 ods. 1 a 2, a určila kontaktné osoby 
v súlade s článkom 5 ods. 3 prvým pododsekom; 

b) v situácii uvedenej v článku 5 ods. 7 bol právny subjekt zriadený 
osobitne na účel riadenia iniciatívy a člen skupiny organizátorov 
určený ako jej zástupca je poverený konať v mene právneho 
subjektu; 

c) žiadna časť iniciatívy nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie 
predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv; 

d) iniciatíva nepredstavuje zjavné zneužitie práva, nie je zjavne neopod
statnená alebo šikanujúca; 

e) iniciatíva nie je zjavne v rozpore s hodnotami Únie uvedenými 
v článku 2 Zmluvy o EÚ a právami zakotvenými v Charte základ
ných práv Európskej únie. 

▼B
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Na účely určenia, či sú splnené požiadavky stanovené v písmenách a) 
až e) prvého pododseku tohto odseku, Komisia posúdi informácie, ktoré 
poskytla skupina organizátorov v súlade s odsekom 2. 

▼C1 
Ak nie je splnená jedna alebo viac požiadaviek stanovených v písmenách 
a) až e) prvého pododseku tohto odseku, Komisia bez toho, aby bol 
dotknutý odsek 4, iniciatívu odmietne zaregistrovať. 

▼B 
4. Ak sa Komisia domnieva, že požiadavky stanovené v odseku 3 
prvom pododseku písm. a), b), d) a e) sú splnené, ale požiadavka 
stanovená v odseku 3 prvom pododseku písm. c) nie je splnená, do 
jedného mesiaca od predloženia žiadosti informuje skupinu organizá
torov o svojom posúdení s uvedením dôvodov. 

V takomto prípade skupina organizátorov môže buď iniciatívu zmeniť 
s cieľom zohľadniť posúdenie Komisie tak, aby zaistila, že iniciatíva je 
v súlade s požiadavkou stanovenou v odseku 3 prvom pododseku písm. 
c), alebo pôvodnú iniciatívu zachovať alebo vziať späť. Skupina orga
nizátorov informuje Komisiu o svojej voľbe do dvoch mesiacov od 
prijatia posúdenia Komisie s uvedením dôvodov a predloží prípadné 
zmeny pôvodnej iniciatívy. 

Ak skupina organizátorov zmení alebo zachová svoju pôvodnú inicia
tívu v súlade s druhým pododsekom tohto odseku, Komisia: 

a) iniciatívu zaregistruje, ak iniciatíva spĺňa požiadavky stanovené 
v odseku 3 prvom pododseku písm. c); 

b) iniciatívu zaregistruje čiastočne, ak časť iniciatívy vrátane jej hlav
ných cieľov nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť 
návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv; 

c) v iných prípadoch iniciatívu odmietne zaregistrovať. 

Komisia rozhodne o žiadosti do jedného mesiaca od prijatia informácií 
uvedených v druhom pododseku tohto odseku od skupiny organizáto
rov. 

5. Iniciatíva, ktorá bola zaregistrovaná, sa zverejní v registri. 

Ak Komisia zaregistruje iniciatívu čiastočne, uverejní informácie 
o rozsahu registrácie iniciatívy v registri. 

Skupina organizátorov v takom prípade zabezpečí, aby potenciálni 
signatári boli informovaní o rozsahu registrácie iniciatívy a o skutočnosti, 
že vyhlásenia o podpore sa zbierajú len vo vzťahu k rozsahu registrácie. 

6. Komisia zaregistruje iniciatívu pod jedným registračným číslom 
a informuje o tom skupinu organizátorov. 

▼B
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7. Ak Komisia v súlade s odsekom 4 iniciatívu odmietne zaregis
trovať alebo ju zaregistruje len čiastočne, uvedie dôvody svojho rozhod
nutia a informuje skupinu organizátorov. Takisto informuje skupinu 
organizátorov o všetkých dostupných prostriedkoch súdnej a mimo
súdnej nápravy, ktoré má k dispozícii. 

Komisia verejne sprístupní v registri a na verejnom webovom sídle 
európskej iniciatívy občanov všetky rozhodnutia o žiadostiach o registrá
ciu, ktoré prijala v súlade s týmto článkom. 

8. Komisia o registrácii iniciatívy informuje Európsky parlament, 
Radu, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov. 

Článok 7 

Späťvzatie iniciatívy 

Skupina organizátorov môže iniciatívu, ktorá bola zaregistrovaná 
v súlade s článkom 6, vziať späť kedykoľvek pred predložením inicia
tívy Komisii v súlade s článkom 13. Toto späťvzatie sa uverejňuje 
v registri. 

Článok 8 

Lehota na zber 

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 11 ods. 6, sa všetky vyhlásenia 
o podpore zbierajú počas lehoty, ktorá nepresiahne 12 mesiacov od 
dátum zvoleného skupinou organizátorov („lehota na zber vyhlásení“). 
Tento dátum nesmie byť neskôr ako šesť mesiacov od zaregistrovania 
iniciatívy v súlade s článkom 6. 

Skupina organizátorov informuje Komisiu o zvolenom dátume 
najneskôr 10 pracovných dní pred týmto dátumom. 

Ak si skupina organizátorov počas lehoty na zber vyhlásení želá 
ukončiť zber vyhlásení o podpore pred uplynutím lehoty na zber vyhlá
sení, informuje Komisiu o tomto zámere aspoň 10 pracovných dní pred 
novým dátumom zvoleným ako koniec lehoty na zber vyhlásení. 

Komisia informuje členské štáty o dátume uvedenom v prvom podod
seku. 

2. Komisia uvedie dátumy začiatku a konca lehoty na zber vyhlásení 
v registri. 

3. Komisia ukončí prevádzku centrálneho online systému na zber 
vyhlásení uvedeného v článku 10 a skupina organizátorov ukončí 
prevádzku individuálneho online systému na zber vyhlásení uvedeného 
v článku 11 v deň skončenia lehoty na zber vyhlásení. 

Článok 9 

Postup zbierania vyhlásení o podpore 

1. Vyhlásenia o podpore môžu byť podpísané online alebo v papie
rovej forme. 

▼B
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2. Na zbieranie vyhlásení o podpore sa môžu používať len formuláre, 
ktoré zodpovedajú vzorom uvedeným v prílohe III. 

Pred začatím zberu vyhlásení o podpore skupina organizátorov vyplní 
formuláre uvedené v prílohe III. Informácie uvedené vo formulároch 
musia zodpovedať informáciám obsiahnutým v registri. 

Ak sa skupina organizátorov rozhodne zbierať vyhlásenia o podpore 
online prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení 
ustanoveného v článku 10, Komisia je zodpovedná za poskytnutie nále 
žitých formulárov v súlade s prílohou III. 

V prípade, že iniciatíva bola zaregistrovaná čiastočne v súlade s článkom 
6 ods. 4, formuláre uvedené v prílohe III, ako aj centrálny online systém 
na zber vyhlásení a prípadne individuálny online systém na zber vyhlá
sení, musia zodpovedať rozsahu registrácie iniciatívy. Formuláre vyhlá
sení o podpore možno upraviť na účely zberu vyhlásení online alebo 
v papierovej forme. 

Príloha III sa neuplatňuje v prípade, že občania podporia iniciatívu 
online prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení 
uvedeného v článku 10 pomocou ich oznámených prostriedkov elek
tronickej identifikácie v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014 uvedených 
v článku 10 ods. 4 tohto nariadenia,. Občania uvedú svoju štátnu 
príslušnosť a členské štáty prijmú minimálny súbor údajov pre fyzické 
osoby v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1501 ( 1 ). 

3. Od osoby, ktorá podpisuje vyhlásenie o podpore, sa vyžaduje, aby 
poskytla len osobné údaje stanovené v prílohe III. 

4. Členské štáty do 30. júna 2019 informujú Komisiu o tom, či si 
želajú byť zahrnuté do časti A alebo B prílohy III. Členské štáty, ktoré 
si želajú byť zaradené do časti B prílohy III, uvedú druh(-y) osobného 
identifikačného čísla alebo čísla dokladu totožnosti v nej uvedené. 

Komisia do 1. januára 2020 uverejní v registri formuláre uvedené 
v prílohe III. 

Členský štát zahrnutý do jednej časti prílohy III môže požiadať Komi
siu, aby ho presunula do druhej časti prílohy III. Členský štát musí 
požiadať Komisiu najmenej šesť mesiacov pred dátumom, od ktorého 
sa začnú uplatňovať nové formuláre. 

5. Skupina organizátorov je zodpovedná za zbieranie vyhlásení 
o podpore od signatárov v papierovej forme. 

6. Každá osoba môže podpísať vyhlásenie o podpore danej iniciatívy 
len raz. 

▼B 

( 1 ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1501 z 8. septembra 2015 
o rámci interoperability podľa článku 12 ods. 8 nariadenia Európskeho parla
mentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných 
službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 235, 
9.9.2015, s. 1).
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7. Skupina organizátorov informuje Komisiu o počte zozbieraných 
vyhlásení o podpore v každom členskom štáte aspoň každé dva mesiace 
počas lehoty na zber vyhlásení a o konečnom počte do troch mesiacov 
od skončenia lehoty na zber vyhlásení na účely uverejnenia v registri. 

V prípade, že požadovaný počet vyhlásení o podpore nebol dosiahnutý 
alebo že skupina organizátorov nepredložila do troch mesiacov od skon 
čenia lehoty na zber vyhlásení svoju odpoveď, Komisia iniciatívu 
uzavrie a v registri o tom uverejní oznámenie. 

Článok 10 

Centrálny online systém na zber vyhlásení 

1. Komisia na účely online zberu vyhlásení o podpore do 1. januára 
2020 zriadi a od uvedeného dátumu prevádzkuje centrálny online 
systém na zber vyhlásení v súlade s rozhodnutím (EÚ, Euratom) 
2017/46. 

Náklady na zriadenie a prevádzku centrálneho online systému na zber 
vyhlásení sa hradia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Použí
vanie centrálneho online systému na zber vyhlásení je bezplatné. 

Centrálny online systém na zber vyhlásení je prístupný osobám so 
zdravotným postihnutím. 

Údaje získané prostredníctvom centrálneho online systému na zber 
vyhlásení sa uchovávajú na serveroch, ktoré Komisia sprístupnila na 
tento účel. 

Centrálny online systém na zber vyhlásení umožňuje nahratie vyhlásení 
o podpore získaných v papierovej forme. 

2. Komisia pri každej iniciatíve zabezpečí, aby vyhlásenia o podpore 
bolo možné zbierať prostredníctvom centrálneho online systém na zber 
vyhlásení počas lehoty na zber vyhlásení určenej v súlade s článkom 8. 

3. Skupina organizátorov najneskôr 10 pracovných dní pred 
začiatkom lehoty na zber vyhlásení informuje Komisiu, či chce využiť 
centrálny online systém na zber vyhlásení a či si želá nahrať vyhlásenia 
o podpore získané v papierovej forme. 

V prípade, že skupina organizátorov chce nahrať vyhlásenia o podpore 
zozbierané v papierovej forme, nahrá všetky vyhlásenia o podpore 
zozbierané v písomnej forme najneskôr dva mesiace po skončení lehoty 
na zber vyhlásení a informuje o tom Komisiu. 

4. Členské štáty zabezpečia, aby: 

a) občania mohli podporovať iniciatívy online prostredníctvom vyhlá
sení o podpore pomocou oznámených prostriedkov elektronickej 
identifikácie alebo podpísaním vyhlásenia o podpore elektronickým 
podpisom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014; 

b) bol uznaný uzol e-IDAS vyvinutý Komisiou v rámci nariadenia (EÚ) 
č. 910/2014 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1501. 

▼B
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5. Komisia konzultuje so zainteresovanými stranami ďalší vývoj 
a zlepšenia centrálneho online systému na zber vyhlásení s cieľom 
zohľadniť ich návrhy a obavy. 

Článok 11 

Individuálne online systémy na zber vyhlásení 

1. V prípade, že skupina organizátorov nevyužíva centrálny online 
systém na zber vyhlásení, môže zbierať vyhlásenia o podpore online vo 
viacerých alebo vo všetkých členských štátoch prostredníctvom iného 
samostatného online systému na zber vyhlásení (ďalej len „individuálny 
online systém na zber vyhlásení“). 

Údaje zozbierané prostredníctvom individuálneho online systému na 
zber vyhlásení sa uchovávajú na území členského štátu. 

2. Skupina organizátorov zabezpečuje, aby bol individuálny online 
systém na zber vyhlásení v súlade s požiadavkami stanovenými v odseku 
4 tohto článku a v článku 18 ods. 3 počas celej lehoty na zber vyhlá
sení. 

3. Po registrácii iniciatívy a pred začiatkom lehoty na zber vyhlásení 
a bez toho, aby boli dotknuté právomoci vnútroštátnych dozorných 
orgánov podľa kapitoly VI nariadenia (EÚ) 2016/679, požiada skupina 
organizátorov príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa údaje 
zozbierané prostredníctvom individuálneho online systému na zber 
vyhlásení budú uchovávať, aby osvedčil, že tento systém je v súlade 
s požiadavkami stanovenými v odseku 4 tohto článku. 

Ak je individuálny online systém na zber vyhlásení v súlade s požiadav
kami stanovenými v odseku 4 tohto článku, príslušný orgán vydá 
v tomto zmysle do jedného mesiaca po doručení žiadosti osvedčenie 
v súlade so vzorom uvedeným v prílohe IV. Skupina organizátorov 
verejne sprístupní kópiu uvedeného osvedčenia na webovom sídle 
používanom pre individuálny online systém na zber vyhlásení. 

Členské štáty uznajú osvedčenia vydané príslušnými orgánmi iných 
členských štátov. 

4. Individuálne online systémy na zber vyhlásení musia mať prime
rané bezpečnostné a technické prvky, aby mohli počas celej lehoty na 
zber vyhlásení zaistiť, že: 

a) len fyzické osoby môžu podpísať vyhlásenie o podpore; 

b) informácie poskytnuté o iniciatíve zodpovedajú informáciám, ktoré 
sú uverejnené v registri; 

c) údaje sa od signatárov zbierajú v súlade s prílohou III; 

d) údaje poskytnuté signatármi sa zbierajú a ukladajú bezpečným 
spôsobom. 

5. Komisia prijme do 1. januára 2020 vykonávacie akty stanovujúce 
technické špecifikácie na vykonávanie odseku 4 tohto článku. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 22. 

Komisia môže pri vývoji technických špecifikácií uvedených v prvom 
pododseku požiadať o radu Agentúru Európskej únie pre sieťovú a infor
mačnú bezpečnosť (ENISA). 

▼B
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6. Ak sa vyhlásenia o podpore zbierajú prostredníctvom individuál
neho online systému na zber vyhlásení, lehota na zber vyhlásení môže 
začať plynúť až po tom, ako bolo pre tento systém vydané osvedčenie 
uvedené v odseku 3. 

7. Tento článok sa vzťahuje len na iniciatívy zaregistrované v súlade 
s článkom 6 do 31. decembra 2022. 

Článok 12 

Overovanie a osvedčovanie vyhlásení o podpore členskými štátmi 

1. Každý členský štát overuje a osvedčuje, že vyhlásenia o podpore 
podpísané jeho štátnymi príslušníkmi sú v súlade s ustanoveniami tohto 
nariadenia (ďalej len „zodpovedný členský štát“). 

2. Do troch mesiacov od skončenia lehoty na zber vyhlásení a bez 
toho, aby bol dotknutý odsek 3 tohto článku, predloží skupina organi
zátorov príslušným orgánom uvedeným v článku 20 ods. 2 zodpoved
ného členského štátu vyhlásenia o podpore zozbierané online alebo 
v papierovej forme. 

Skupina organizátorov predkladá príslušným orgánom vyhlásenia 
o podpore len vtedy, ak bol dosiahnutý minimálny počet signatárov 
stanovený v článku 3. 

Vyhlásenia o podpore sa predložia každému príslušnému orgánu 
v zodpovednom členskom štáte iba raz, pričom sa použije formulár 
uvedený v prílohe V. 

Vyhlásenia o podpore, ktoré boli zozbierané online, sa predložia v súlade 
s elektronickou schémou verejne sprístupnenou Komisiou. 

Vyhlásenia o podpore zozbierané v papierovej forme a vyhlásenia 
o podpore zozbierané prostredníctvom individuálneho online systému 
na zber vyhlásení sa predkladajú samostatne. 

3. Komisia predloží vyhlásenia o podpore zozbierané online cez 
centrálny online systém na zber vyhlásení, ako aj vyhlásenia o podpore 
zozbierané v papierovej forme a nahraté podľa článku 10 ods. 3 
druhého pododseku, príslušnému orgánu zodpovedného členského 
štátu ihneď, čo skupina organizátorov predloží príslušnému orgánu 
zodpovedného členského štátu v súlade s odsekom 2 tohto článku 
formulár uvedený v prílohe V. 

V prípade, že skupina organizátorov zozbierala vyhlásenia o podpore 
prostredníctvom individuálneho online systému na zber vyhlásení, môže 
požiadať Komisiu, aby predložila tieto vyhlásenia o podpore prísluš
nému orgánu zodpovedného členského štátu. 

Komisia predloží vyhlásenia o podpore v súlade s druhým až štvrtým 
pododsekom odseku 2 tohto článku, pričom použije službu na výmenu 
súborov uvedenú v článku 4 ods. 5. 

▼B
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4. Príslušné orgány overia vyhlásenia o podpore do troch mesiacov 
od ich prijatia na základe primeraných kontrol, ktoré môžu byť založené 
na náhodnom výbere, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a praxou. 

V prípade, že sa vyhlásenia o podpore zozbierané online a v papierovej 
forme predkladajú samostatne, táto lehota začína plynúť, keď príslušný 
orgán dostal všetky vyhlásenia o podpore. 

Na účely overovania vyhlásení o podpore zozbieraných v papierovej 
forme sa nevyžaduje, aby sa osvedčovala pravosť podpisov. 

5. Príslušný orgán osvedčuje na základe vykonaných overení počet 
platných vyhlásení o podpore za daný členský štát. Toto osvedčenie sa 
vydáva skupine organizátorov bezplatne s použitím vzoru stanoveného 
v prílohe VI. 

V osvedčení sa uvedie počet platných vyhlásení o podpore zozbieraných 
v papierovej forme a online vrátane vyhlásení o podpore zozbieraných 
v papierovej forme a nahratých podľa článku 10 ods. 3 druhého podod
seku. 

Článok 13 

Predloženie Komisii 

Skupina organizátorov predloží iniciatívu Komisii do troch mesiacov od 
získania posledného osvedčenia uvedeného v článku 12 ods. 5. 

Skupina organizátorov predloží vyplnený formulár uvedený v prílohe 
VII spolu s kópiami osvedčení uvedených v článku 12 ods. 5, či už 
v papierovej alebo elektronickej forme. 

Komisia zverejní v registri formulár uvedený v prílohe VII. 

Článok 14 

Uverejnenie a verejné vypočutie 

1. Keď Komisia prijme platnú iniciatívu, ktorej vyhlásenia o podpore 
boli zozbierané a osvedčené v súlade s článkami 8 až 12, bezodkladne 
o tom uverejní v registri oznámenie a postúpi iniciatívu Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, 
Výboru regiónov, ako aj národným parlamentom. 

2. Skupine organizátorov sa do troch mesiacov od predloženia inicia
tívy poskytne možnosť prezentovať svoju iniciatívu na verejnom vypo 
čutí, ktoré usporiada Európsky parlament. 

Európsky parlament zorganizuje verejné vypočutie vo svojich priesto
roch. 

Komisia je na tomto vypočutí zastúpená na primeranej úrovni. 

Možnosť zúčastniť sa na tomto vypočutí sa poskytne Rade, ostatným 
inštitúciám a poradným orgánom Únie, národným parlamentom 
a občianskej spoločnosti. 

Európsky parlament zabezpečí vyvážené zastúpenie príslušných verej
ných a súkromných záujmov. 

▼B
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3. Po verejnom vypočutí Európsky parlament posúdi politickú 
podporu iniciatívy. 

Článok 15 

Posúdenie Komisiou 

1. Komisia do jedného mesiaca od predloženia iniciatívy v súlade 
s článkom 13 prijme skupinu organizátorov na primeranej úrovni, aby 
mohla skupina organizátorov podrobne vysvetliť ciele iniciatívy. 

2. Komisia do šiestich mesiacov od uverejnenia iniciatívy v súlade 
s článkom 14 ods. 1 a po verejnom vypočutí uvedenom v článku 14 
ods. 2 uvedie v oznámení svoje právne a politické závery týkajúce sa 
iniciatívy, a prípadné opatrenia, ktoré má v úmysle prijať, spolu 
s dôvodmi prijatia alebo neprijatia opatrení. 

Ak má Komisia v úmysle prijať opatrenia v reakcii na iniciatívu vrátane 
prípadného prijatia jedného alebo viacerých návrhov právneho aktu 
Únie, v oznámení uvedie aj predpokladaný harmonogram týchto opat
rení. 

O oznámení sa informuje skupina organizátorov, ako aj Európsky parla
ment, Rada, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov 
a zverejní sa. 

3. Komisia a skupina organizátorov informujú signatárov o reakcii na 
iniciatívu v súlade s článkom 18 ods. 2 a 3. 

Komisia poskytne v registri a na verejnom webovom sídle európskej 
iniciatívy občanov aktuálne informácie o vykonávaní opatrení stanove
ných v oznámení prijatom v reakcii na iniciatívu. 

Článok 16 

Opatrenia Európskeho parlamentu v nadväznosti na úspešné 
iniciatívy občanov 

Európsky parlament posúdi opatrenia prijaté Komisiou v dôsledku jej 
oznámenia uvedeného v článku 15 ods. 2. 

KAPITOLA III 

INÉ USTANOVENIA 

Článok 17 

Transparentnosť 

1. Skupina organizátorov poskytne na uverejnenie v registri a prípadne 
na svojom webovom sídle kampane jasné, presné a úplné informácie 
o zdrojoch iniciatívy, ktoré presahujú 500 EUR na sponzora. 

▼B
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Vykázané zdroje financovania a podpory vrátane sponzorov a zodpove
dajúce sumy musia byť jasne identifikovateľné. 

Skupina organizátorov takisto poskytne informácie o organizáciách, 
ktoré jej pomáhajú na dobrovoľnom základe, pokiaľ takúto podporu 
nie je možné ekonomicky kvantifikovať. 

Tieto informácie sa aktualizujú aspoň každé dva mesiace počas obdobia 
od dátumu registrácie do dátumu predloženia iniciatívy Komisii v súlade 
s článkom 13. Komisia ju zverejní jasným a prístupným spôsobom 
v registri a na verejnom webovom sídle európskej iniciatívy občanov. 

2. Komisia je oprávnená požiadať skupinu organizátorov o akékoľvek 
ďalšie informácie a objasnenie týkajúce sa zdrojov financovania 
a podpory vykázaných v súlade s týmto nariadením. 

3. Komisia umožní občanom podať sťažnosť týkajúcu sa úplnosti 
a správnosti informácií o zdrojoch financovania a podpory, ktoré sú 
vykázané skupinami organizátorov, a na tento účel sprístupní verejnosti 
kontaktný formulár v registri a na verejnom webovom sídle o európskej 
iniciatíve občanov. 

Komisia môže od skupiny organizátorov požadovať akékoľvek ďalšie 
informácie týkajúce sa sťažností doručených v súlade s týmto odsekom 
a prípadne aktualizovať informácie o vykázaných zdrojoch financovania 
a podpory v registri. 

Článok 18 

Komunikácia 

1. Komisia zvyšuje povedomie verejnosti o existencii, cieľoch 
a fungovaní európskej iniciatívy občanov prostredníctvom komunikač
ných činností a informačných kampaní, čím prispieva k podpore 
aktívnej účasti občanov na politickom živote Únie. 

Európsky parlament prispieva ku komunikačným činnostiam Komisie. 

2. Na účely komunikačných a informačných činností týkajúcich sa 
príslušnej iniciatívy môže skupina organizátorov alebo Komisia zbierať 
e-mailovú adresu signatára za predpokladu, že s tým tento výslovne 
súhlasí. 

Potenciálni signatári sú informovaní o tom, že ich právo podporiť inicia
tívu nie je podmienené udelením ich súhlasu na zber ich e-mailovej 
adresy. 

3. E-mailové adresy sa nesmú zbierať ako súčasť formulárov vyhlá
senia o podpore. Môžu sa však zbierať v rovnakom čase ako vyhlásenia 
o podpore za predpokladu, že sú spracúvané samostatne. 

▼B
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Článok 19 

Ochrana osobných údajov 

1. Zástupca skupiny organizátorov je prevádzkovateľom údajov 
v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679 v súvislosti so spracúvaním osob
ných údajov pri zbere vyhlásení o podpore, e-mailových adries a údajov 
o sponzoroch iniciatívy. V prípade zriadenia právneho subjektu uvede
ného v článku 5 ods. 7 tohto nariadenia je prevádzkovateľom údajov 
tento subjekt. 

2. Príslušné orgány určené v súlade s článkom 20 ods. 2 tohto naria
denia sú prevádzkovateľmi údajov v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679 
v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na účely overovania 
a osvedčovania vyhlásení o podpore. 

3. Komisia je prevádzkovateľom údajov v zmysle nariadenia (EÚ) 
2018/1725 vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov v registri, online 
platforme pre spoluprácu, centrálnemu online systému na zber vyhlásení 
uvedenému v článku 10 tohto nariadenia a vo vzťahu k zberu e-mailo
vých adries. 

4. Osobné údaje poskytnuté vo formulároch vyhlásení o podpore sa 
zbierajú na účely operácií potrebných pre bezpečné zbieranie a uchová
vanie v súlade s článkami 9 až 11, na ich predloženie členským štátom, 
overovanie a osvedčovanie v súlade s článkom 12, a na potrebné 
kontroly kvality a štatistickú analýzu. 

5. Skupina organizátorov a prípadne Komisia zlikvidujú všetky vyhlá
senia o podpore podpísané za iniciatívu a všetky ich kópie najneskôr do 
jedného mesiaca od predloženia iniciatívy Komisii v súlade s článkom 13 
alebo najneskôr do 21 mesiacov od začiatku lehoty na zber vyhlásení, 
podľa toho, čo nastane skôr. Ak je však iniciatíva vzatá späť po začiatku 
lehoty na zber vyhlásení, vyhlásenia o podpore a ich kópie sa zlikvidujú 
najneskôr do jedného mesiaca od jej späťvzatia uvedeného v článku 7. 

6. Príslušný orgán zlikviduje všetky vyhlásenia o podpore a ich 
kópie najneskôr do troch mesiacov od vydania osvedčenia uvedeného 
v článku 12 ods. 5. 

7. Vyhlásenia o podpore danej iniciatívy a ich kópie možno ucho
vávať po uplynutí lehôt stanovených v odsekoch 5 a 6, ak je to potrebné 
na účely súdneho alebo správneho konania týkajúceho sa dotknutej 
iniciatívy. Musia sa zlikvidovať najneskôr do jedného mesiaca od 
dátumu ukončenia daného konania konečným rozhodnutím. 

8. Komisia a skupina organizátorov zlikvidujú záznamy o e-mailo
vých adresách zozbieraných v súlade s článkom 18 ods. 2 najneskôr do 
jedného mesiaca od späťvzatia iniciatívy alebo do 12 mesiacov od 
skončenia lehoty na zber vyhlásení alebo od predloženia iniciatívy 
Komisii. Ak však Komisia prostredníctvom oznámenia stanoví opatre
nia, ktoré má v úmysle prijať v súlade s článkom 15 ods. 2, záznamy 
o e-mailových adresách sa zlikvidujú najneskôr do troch rokov od 
uverejnenia takéhoto oznámenia. 

▼B
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9. Bez toho, aby boli dotknuté práva členov skupiny organizátorov 
podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, títo členovia majú právo požiadať 
o odstránenie svojich osobných údajov z registra po uplynutí dvoch 
rokov od dátumu registrácie dotknutej iniciatívy. 

Článok 20 

Príslušné orgány v členských štátoch 

1. Každý členský štát určí na účely článku 11 jeden alebo viacero 
príslušných orgánov zodpovedných za vydávanie osvedčení uvedených 
v článku 11 ods. 3. 

2. Každý členský štát určí na účely článku 12 jeden príslušný orgán 
zodpovedný za koordináciu procesu overovania vyhlásení o podpore 
a za vydávanie osvedčení uvedených v článku 12 ods. 5. 

3. Členské štáty do 1. januára 2020 oznámia Komisii názvy a adresy 
orgánov určených podľa odsekov 1 a 2. Členské štáty oznámia Komisii 
všetky aktualizácie týchto informácií. 

Komisia zverejní názvy a adresy orgánov určených podľa odsekov 1 a 2 
v registri. 

Článok 21 

Oznámenie vnútroštátnych ustanovení 

1. Členské štáty do 1. januára 2020 oznámia Komisii konkrétne 
ustanovenia, ktoré prijali na vykonávanie tohto nariadenia. 

2. Komisia tieto ustanovenia zverejní v registri v jazyku oznámenia 
členských štátov v súlade s odsekom 1. 

KAPITOLA IV 

DELEGOVANÉ AKTY A VYKONÁVACIE AKTY 

Článok 22 

Postup výboru 

1. Komisii pomáha na účely vykonávania článku 11 ods. 5 tohto 
nariadenia výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia 
(EÚ) č. 182/2011. 

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia 
(EÚ) č. 182/2011. 

Článok 23 

Delegované právomoci 

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 
24 na zmenu príloh k tomuto nariadeniu v rozsahu pôsobnosti ustano
vení tohto nariadenia týkajúcich sa uvedených príloh. 

▼B
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Článok 24 

Vykonávanie delegovania právomoci 

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za 
podmienok stanovených v tomto článku. 

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 23 sa 
Komisii udeľuje na dobu piatich rokov od 6. júna 2019. 

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 23 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní 
sa ukončuje delegovanie právomoci, ktorá sa v ňom uvádza. Rozhod
nutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, 
ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných 
aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. 

4. Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi 
určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanove
nými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade. 

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 23 nadobudne účinnosť, len 
ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európ
skemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí 
nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa 
táto lehota predĺži o dva mesiace. 

KAPITOLA V 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 25 

Preskúmanie 

Komisia pravidelne preskúmava fungovanie európskej iniciatívy 
občanov a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní 
tohto nariadenia najneskôr 1. januára 2024 a potom každé štyri roky. 
Tieto správy zahŕňajú aj minimálny vek na podporu európskych občian
skych iniciatív v členských štátoch. Tieto správy sa zverejňujú. 

Článok 26 

Zrušenie 

Nariadenie (EÚ) č. 211/2011 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 
2020. 

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie. 

▼B
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Článok 27 

Prechodné ustanovenie 

Články 5 až 9 nariadenia (EÚ) č. 211/2011 sa uplatňujú aj po 1. januári 
2020 na európske iniciatívy občanov, ktoré boli zaregistrované pred 
1. januárom 2020. 

Článok 28 

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverej
není v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Uplatňuje sa od 1. januára 2020. 

Článok 9 ods. 4, článok 10, článok 11 ods. 5 a články 20 až 24 sa však 
uplatňujú od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo 
všetkých členských štátoch. 

▼B
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PRÍLOHA I 

MINIMÁLNY POČET SIGNATÁROV V JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH 
ŠTÁTOCH 

Belgicko 14 805 

Bulharsko 11 985 

Česko 14 805 

Dánsko 9 870 

Nemecko 67 680 

Estónsko 4 935 

Írsko 9 165 

Grécko 14 805 

Španielsko 41 595 

Francúzsko 55 695 

Chorvátsko 8 460 

Taliansko 53 580 

Cyprus 4 230 

Lotyšsko 5 640 

Litva 7 755 

Luxembursko 4 230 

Maďarsko 14 805 

Malta 4 230 

Holandsko 20 445 

Rakúsko 13 395 

Poľsko 36 660 

Portugalsko 14 805 

Rumunsko 23 265 

Slovinsko 5 640 

Slovensko 9 870 

Fínsko 9 870 

Švédsko 14 805 

▼M1
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PRÍLOHA II 

INFORMÁCIE, KTORÉ SA POŽADUJÚ PRI REGISTRÁCII INICIATÍVY 

1. Názov iniciatívy – najviac 100 znakov (*). 

2. Ciele iniciatívy, v súvislosti s ktorými sa Komisia vyzýva konať – najviac 
1 100 znakov bez medzier [priemer upravený podľa jazyka (*)]. 

Skupina organizátorov môže v prílohe uviesť informácie o predmete, cieľoch 
a kontexte iniciatívy – najviac 5 000 znakov bez medzier [priemer upravený 
podľa jazyka (*)]. 

Skupina organizátorov môže uviesť dodatočné informácie o predmete, 
cieľoch a kontexte iniciatívy. Ak si to želá, môže tiež predložiť návrh práv
neho aktu. 

3. Ustanovenia zmlúv, ktoré skupina organizátorov považuje za relevantné 
v súvislosti s navrhovanými opatreniami. 

4. Mená a priezviská, poštové adresy, štátna príslušnosť a dátumy narodenia 
siedmich členov skupiny organizátorov s pobytom v siedmich rôznych člen
ských štátoch, pričom sa osobitne uvedie zástupca a jeho náhradník vrátane 
ich e-mailových adries a telefónnych čísel ( 1 ). 

Ak zástupca a/alebo náhradník nie sú medzi siedmimi členmi uvedenými 
v prvom pododseku, ich mená a priezviská, poštové adresy, štátna prísluš
nosť, dátumy narodenia, e-mailové adresy a telefónne čísla. 

5. Doklady, ktorými sa preukazujú mená a priezviská, poštové adresy, štátna 
príslušnosť a dátumy narodenia každého zo siedmich členov uvedených 
v bode 4 spolu s rovnakými údajmi zástupcu a jeho náhradníka, ak nie sú 
medzi týmito siedmimi členmi. 

6. Mená ostatných členov skupiny organizátorov. 

7. V situácii uvedenej v článku 5 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2019/788 prípadne 
dokumenty, ktorými sa preukazuje zriadenie právneho subjektu v súlade 
s vnútroštátnym právom členského štátu osobitne na účely riadenia danej 
iniciatívy, ako aj to, že člen skupiny organizátorov určený ako jej zástupca 
je poverený konať v mene právneho subjektu. 

8. Všetky zdroje podpory a financovania pre iniciatívu v čase registrácie. 

___________ 
(*) Komisia poskytne preklad týchto prvkov do všetkých úradných jazykov inšti

túcií Únie v prípade všetkých registrovaných iniciatív. 

▼B 

( 1 ) V online registri Komisie budú verejnosti sprístupnené len mená a priezviská členov 
skupiny organizátorov, krajina pobytu zástupcu alebo v príslušnom prípade názov 
a krajina sídla právneho subjektu, e-mailové adresy kontaktných osôb a informácie 
týkajúce sa zdrojov podpory a financovania. Dotknuté osoby majú právo namietať 
proti uverejneniu svojich osobných údajov zo závažných legitímnych dôvodov týkajúcich 
sa ich osobitnej situácie.
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PRÍLOHA III 

FORMULÁR VYHLÁSENIA O PODPORE – Časť A (1 ) 

(pre členské štáty, ktoré nevyžadujú poskytnutie osobného identifikačného čísla/čísla dokladu totožnosti) 

Vyplnenie všetkých políčok tohto formulára je povinné. 

VYPĹŇA VOPRED SKUPINA ORGANIZÁTOROV: 

1. Všetci signatári na tomto formulári sú občanmi: 

Pre každý zoznam označte iba jeden členský štát. 

2. Registračné číslo pridelené Komisiou: 

3. Dátumy začiatku a konca lehoty na zber vyhlásení: 

4. Webová adresa tejto iniciatívy v registri Európskej komisie: 

5. Názov tejto iniciatívy: 

6. Ciele iniciatívy: 

7. Mená a e-mailové adresy registrovaných kontaktných osôb: 

[V situácii uvedenej v článku 5 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2019/788, prípadne aj: názov a krajina sídla právneho subjektu]: 

8. Webové sídlo tejto iniciatívy (ak existuje): 

▼B 

(1 ) Formulár musí byť vytlačený na jednom hárku. Skupina organizátorov môže použiť obojstranný hárok. Na účely nahratia vyhlásení o podpore zozbieraných v papierovej forme do centrálneho online systému na zber 
vyhlásení sa použije kód, ktorý sprístupní Európska komisia.
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VYPĹŇAJÚ SIGNATÁRI VEĽKÝMI PÍSMENAMI: 

„Týmto vyhlasujem, že informácie, ktoré som uviedol/uviedla v tomto formulári, sú pravdivé a že som túto iniciatívu ešte nepodporil/nepodporila.“ 

ÚPLNÉ MENO/MENÁ PRIEZVISKO/PRIEZVISKÁ BYDLISKO 18 (1 ) 
(ulica, číslo, PSČ, mesto, krajina) DÁTUM NARODENIA DÁTUM PODPIS 19 (2 ) 

(1 ) Nemeckí štátni príslušníci s pobytom mimo krajiny len v prípade, ak si zaregistrovali svoje súčasné trvalé bydlisko na príslušnom diplomatickom zastúpení Nemecka v zahraničí. 
(2) Podpis nie je povinný, ak sa formulár vypĺňa online prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (EÚ) 2019/788, alebo prostredníctvom individuálneho 

online systému na zber vyhlásení, ako sa uvádza v článku 11 uvedeného nariadenia. 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (2 ) týkajúce sa vyhlásení o podpore získaných v papierovej forme alebo prostredníctvom individuálnych online systémov na zber vyhlásení: 

V súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sa vaše osobné údaje poskytnuté v tomto formulári použijú len na podporu tejto iniciatívy a sprístupnia sa 
príslušným vnútroštátnym orgánom na účely overenia a osvedčenia. Máte nárok požadovať od skupiny organizátorov tejto iniciatívy prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, výmaz 
a obmedzenie spracúvania. 

Skupina organizátorov uchováva vaše údaje na obdobie maximálne jedného mesiaca po predložení iniciatívy Európskej komisii alebo 21 mesiacov po začatí plynutia lehoty na zber 
vyhlásení, podľa toho, čo nastane skôr. V prípade správneho alebo súdneho konania ich možno uchovávať po uvedených lehotách najviac jeden mesiac od dátumu ukončenia tohto konania. 

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť orgánu pre ochranu osobných údajov, najmä v členskom štáte 
vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že došlo k nezákonnému spracúvaniu vašich údajov. 

Zástupca skupiny organizátorov iniciatívy alebo prípadne právny subjekt, ktorý skupina organizátorov zriadila, je prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
a možno ho kontaktovať použitím údajov uvedených v tomto formulári. 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby (ak je uvedená) sú dostupné na webovej adrese iniciatívy v registri Európskej komisie, ako je uvedené v bode 4 tohto formuláru. 

Kontaktné údaje vnútroštátneho orgánu, ktorému budú vaše osobné údaje doručené a ktorý ich spracuje, a kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov možno 
nájsť na adrese: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=sk. 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov týkajúce sa vyhlásení o podpore zozbieraných prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení: 

▼B 

(2 ) Má sa použiť iba jedna z dvoch navrhovaných verzií vyhlásenia o ochrane osobných údajov, v závislosti od spôsobu zberu vyhlásení.
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V súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 a nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sa vaše osobné údaje poskytnuté v tomto formulári použijú len na podporu 
tejto iniciatívy a sprístupnia sa príslušným vnútroštátnym orgánom na účely overenia a osvedčenia. Máte nárok požadovať od Európskej komisie a od zástupcu skupiny organizátorov tejto 
iniciatívy alebo prípadne právny subjekt, ktorý skupina organizátorov zriadila, prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, výmaz a obmedzenie spracúvania. 

Európska komisia uchováva vaše údaje na obdobie maximálne jedného mesiaca po predložení iniciatívy Komisii alebo 21 mesiacov po začatí plynutia lehoty na zber vyhlásení, podľa toho, 
čo nastane skôr. V prípade správneho alebo súdneho konania ich možno uchovávať po uvedených lehotách najviac jeden mesiac od dátumu skončenia tohto konania. 

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu osobných 
údajov alebo orgánu pre ochranu osobných údajov, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že došlo 
k nezákonnému spracúvaniu vašich údajov. 

Európska komisia a zástupca skupiny organizátorov iniciatívy alebo prípadne právny subjekt, ktorý skupina organizátorov zriadila, sú spoločnými prevádzkovateľmi v zmysle nariadenia 
(EÚ) 2018/1725 a všeobecného nariadenia o ochrane údajov a možno ich kontaktovať použitím údajov uvedených v tomto formulári. 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby skupiny organizátorov (ak je uvedená) sú dostupné na webovej adrese iniciatívy v registri Európskej komisie, ako je uvedené v bode 4 tohto formuláru. 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby Európskej komisie, vnútroštátneho orgánu, ktorému budú vaše osobné údaje doručené a ktorý ich spracuje, a kontaktné údaje európskeho dozorného 
úradníka pre ochranu osobných údajov a vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov možno nájsť na adrese: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=sk. 

▼B
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FORMULÁR VYHLÁSENIA O PODPORE – ČASŤ B (3 ) 

(pre členské štáty, ktoré vyžadujú poskytnutie osobného identifikačného čísla/čísla dokladu totožnosti) 

Vyplnenie všetkých políčok tohto formulára je povinné. 

VYPĹŇA VOPRED SKUPINA ORGANIZÁTOROV: 

1. Všetci signatári na tomto formulári sú občanmi:

Pre každý zoznam označte iba jeden členský štát.

Pre osobné identifikačné číslo/číslo dokladu totožnosti, z ktorých sa jedno musí uviesť, pozri webové sídlo Európskej komisie pre európske iniciatívy občanov.

2. Registračné číslo pridelené Komisiou:

3. Dátumy začiatku a konca lehoty na zber vyhlásení:

4. Webová adresa tejto iniciatívy v registri Európskej komisie:

5. Názov tejto iniciatívy:

6. Ciele iniciatívy:

7. Mená a e-mailové adresy registrovaných kontaktných osôb:

[V situácii uvedenej v článku 5 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2019/788, prípadne aj: názov a krajina sídla právneho subjektu]:

8. Webové sídlo tejto iniciatívy (ak existuje):

▼B 

(3 ) Formulár musí byť vytlačený na jednom hárku. Skupina organizátorov môže použiť obojstranný hárok. Na účely nahratia vyhlásení o podpore zozbieraných v papierovej forme do centrálneho online systému na zber 
vyhlásení sa použije kód, ktorý sprístupní Európska komisia.
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VYPĹŇAJÚ SIGNATÁRI VEĽKÝMI PÍSMENAMI: 

„Týmto vyhlasujem, že informácie, ktoré som uviedol/uviedla v tomto formulári, sú pravdivé a že som túto iniciatívu ešte nepodporil/nepodporila.“ 

ÚPLNÉ MENO/MENÁ PRIEZVISKO/PRIE
ZVISKÁ 

OSOBNÉ IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO/ČÍSLO 
DOKLADU TOTOŽNOSTI 

DRUH OSOBNÉHO IDENTIFIKAČ
NÉHO ČÍSLA ALEBO DOKLADU DÁTUM PODPIS 22 (1 ) 

(1 ) Podpis nie je povinný, ak sa formulár vypĺňa online prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (EÚ) 2019/788, alebo prostredníctvom individuálneho 
online systému na zber vyhlásení, ako sa uvádza v článku 11 uvedeného nariadenia. 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (4 ) týkajúce sa vyhlásení o podpore zozbieraných v papierovej forme alebo prostredníctvom individuálnych online systémov na zber vyhlásení: 

V súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sa vaše osobné údaje poskytnuté v tomto formulári použijú len na podporu tejto iniciatívy a sprístupnia sa 
príslušným vnútroštátnym orgánom na účely overenia a osvedčenia. Máte nárok požadovať od skupiny organizátorov tejto iniciatívy prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, výmaz 
a obmedzenie spracúvania. 

Skupina organizátorov uchováva vaše údaje na obdobie maximálne jedného mesiaca po predložení iniciatívy Európskej komisii alebo 21 mesiacov po začatí plynutia lehoty na zber 
vyhlásení, podľa toho, čo nastane skôr. V prípade správneho alebo súdneho konania ich možno uchovávať po uvedených lehotách najviac jeden mesiac od dátumu ukončenia tohto konania. 

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť orgánu pre ochranu osobných údajov, najmä v členskom štáte 
vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že došlo k nezákonnému spracúvaniu vašich údajov. 

Zástupca skupiny organizátorov iniciatívy alebo prípadne právny subjekt, ktorý skupina organizátorov zriadila, je prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
a možno ho kontaktovať použitím údajov uvedených v tomto formulári. 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby (ak je uvedená) sú dostupné na webovej adrese iniciatívy v registri Európskej komisie, ako je uvedené v bode 4 tohto formuláru. 

Kontaktné údaje vnútroštátneho orgánu, ktorému budú vaše osobné údaje doručené a ktorý ich spracuje, a kontaktné údaje vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov možno 
nájsť na adrese: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=sk. 

▼B 

(4 ) Má sa použiť iba jedna z dvoch navrhovaných verzií vyhlásenia o ochrane osobných údajov, v závislosti od spôsobu zberu vyhlásení.
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Vyhlásenie o ochrane osobných údajov týkajúce sa vyhlásení o podpore zozbieraných prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení: 

V súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 a nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sa vaše osobné údaje poskytnuté v tomto formulári použijú len na podporu 
tejto iniciatívy a sprístupnia sa príslušným vnútroštátnym orgánom na účely overenia a osvedčenia. Máte nárok požadovať od Európskej komisie a od zástupcu skupiny organizátorov tejto 
iniciatívy alebo prípadne právneho subjektu, ktorý skupina organizátorov zriadila, prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, výmaz a obmedzenie spracúvania. 

Európska komisia uchováva vaše údaje na obdobie maximálne jedného mesiaca po predložení iniciatívy Komisii alebo 21 mesiacov po začatí plynutia lehoty na zber vyhlásení, podľa toho, 
čo nastane skôr. V prípade správneho alebo súdneho konania ich možno uchovávať po uvedených lehotách najviac jeden mesiac od dátumu skončenia tohto konania. 

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu osobných 
údajov alebo orgánu pre ochranu osobných údajov, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že došlo 
k nezákonnému spracúvaniu vašich údajov. 

Európska komisia a zástupca skupiny organizátorov iniciatívy alebo prípadne právny subjekt, ktorý skupina organizátorov zriadila, sú spoločnými prevádzkovateľmi v zmysle nariadenia 
(EÚ) 2018/1725 a všeobecného nariadenia o ochrane údajov a možno ich kontaktovať použitím údajov uvedených v tomto formulári. 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby skupiny organizátorov (ak je uvedená) sú dostupné na webovej adrese iniciatívy v registri Európskej komisie, ako je uvedené v bode 4 tohto formuláru. 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby Európskej komisie, vnútroštátneho orgánu, ktorému budú vaše osobné údaje doručené a ktorý ich spracuje, a kontaktné údaje európskeho dozorného 
úradníka pre ochranu osobných údajov a vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov možno nájsť na adrese: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=sk. 

▼B
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PRÍLOHA IV 

OSVEDČENIE POTVRDZUJÚCE SÚLAD ONLINE SYSTÉMU NA ZBER 
VYHLÁSENÍ S NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 
(EÚ) 2019/788 ZO 17. APRÍLA 2019 O EURÓPSKEJ INICIATÍVE 

OBČANOV 

... (názov príslušného orgánu) ... (názov členského štátu) týmto osvedčuje, že 
individuálny online systém na zber vyhlásení ... (adresa webového sídla) použitý 
na zber vyhlásení o podpore pre ... (názov iniciatívy) s registračným číslom ... 
(registračné číslo iniciatívy) je v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej 
iniciatíve občanov. 

Dátum, podpis a úradná pečiatka príslušného orgánu: 

▼B
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PRÍLOHA V 

FORMULÁR NA PREDLOŽENIE VYHLÁSENÍ O PODPORE PRÍSLUŠNÝM 
ORGÁNOM ČLENSKÝCH ŠTÁTOV 

1. Mená a priezviská, poštové adresy a e-mailové adresy kontaktných osôb 
(zástupcu skupiny organizátorov a jeho náhradníka) alebo názov, poštová 
adresa a e-mailová adresa právneho subjektu riadiaceho iniciatívu a jeho 
zástupcu: 

2. Názov iniciatívy: 

3. Registračné číslo pridelené Komisiou: 

4. Dátum registrácie: 

5. Počet signatárov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi (názov členského štátu): 

6. Celkový počet zozbieraných vyhlásení o podpore: 

7. Počet členských štátov, v ktorých sa dosiahla prahová hodnota: 

8. Prílohy: 

(Pripojte všetky vyhlásenia o podpore získané od signatárov, ktorí sú štát
nymi príslušníkmi príslušného členského štátu. 

Prípadne pripojte príslušné osvedčenie o súlade individuálneho online 
systému na zber vyhlásení s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve občanov). 

9. Týmto vyhlasujem, že informácie poskytnuté v tomto formulári sú pravdivé 
a že vyhlásenia o podpore boli zozbierané v súlade s článkom 9 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európ
skej iniciatíve občanov. 

10. Dátum a podpis jednej z kontaktných osôb (zástupcu/náhradníka ( 1 )) alebo 
zástupcu právnickej osoby: 

▼B 

( 1 ) Nehodiace sa preškrtnite.
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PRÍLOHA VI 

OSVEDČENIE O POČTE PLATNÝCH VYHLÁSENÍ O PODPORE 
ZOZBIERANÝCH V … (NÁZOV ČLENSKÉHO ŠTÁTU) 

… (názov príslušného orgánu) … (názov členského štátu) po potrebnom overení, 
ktoré sa vyžaduje podľa článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve občanov, týmto osved 
čuje, že v súlade s ustanoveniami uvedeného nariadenia je platných ... (počet 
platných vyhlásení o podpore) vyhlásení o podpore iniciatívy s registračným 
číslom … (registračné číslo iniciatívy). 

Dátum, podpis a úradná pečiatka 

▼B
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PRÍLOHA VII 

FORMULÁR NA PREDLOŽENIE INICIATÍVY EURÓPSKEJ KOMISII 

1. Názov iniciatívy: 

2. Registračné číslo pridelené Komisiou: 

3. Dátum registrácie: 

4. Počet prijatých platných vyhlásení o podpore (musí ich byť najmenej jeden 
milión): 

5. Počet signatárov osvedčený členskými štátmi: 

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU 

Počet signatárov 

HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK SPOLU 

Počet signatárov 

6. Mená a priezviská, poštové adresy a e-mailové adresy kontaktných osôb 
(zástupcu skupiny organizátorov a jeho náhradníka) ( 1 ) alebo názov, poštová 
adresa a e-mailová adresa právneho subjektu riadiaceho iniciatívu a jeho 
zástupcu: 

7. Uveďte všetky zdroje podpory a financovania iniciatívy vrátane výšky 
finančnej podpory v čase jej predloženia. 

8. Týmto vyhlasujem, že informácie poskytnuté v tomto formulári sú pravdivé 
a že boli dodržané všetky príslušné postupy a podmienky stanovené v naria
dení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 
o európskej iniciatíve občanov. 

Dátum a podpis jednej z kontaktných osôb [zástupcu/náhradníka ( 2 )] alebo 
zástupcu právneho subjektu: 

9. Prílohy: (Pripojte všetky osvedčenia) 

▼B 

( 1 ) V online registri Komisie budú verejnosti sprístupnené len mená a priezviská členov 
skupiny organizátorov, krajina bydliska zástupcu alebo v príslušnom prípade meno 
a krajina sídla právneho subjektu, e-mailové adresy kontaktných osôb a informácie 
týkajúce sa zdrojov podpory a financovania. Dotknuté osoby majú právo namietať 
proti uverejneniu ich osobných údajov zo závažných legitímnych dôvodov týkajúcich 
sa ich osobitnej situácie. 

( 2 ) Nehodiace sa preškrtnite.
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I

(Legislatívne akty)

NARIADENIA

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU (EÚ, Euratom) 2021/1163 

z 24. júna 2021, 

ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana 
(štatút európskeho ombudsmana) a zrušuje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom 

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 228 ods. 4,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a ods. 1,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na súhlas Rady Európskej únie (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej komisie (2),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1) Pravidlá a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana by sa mali stanoviť v súlade 
s ustanoveniami Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), a najmä s článkom 20 ods. 2 písm. d) 
a článkom 228, Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Charty základných práv 
Európskej únie (ďalej len „charta“).

(2) Rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom (3) bolo naposledy zmenené v roku 2008. Po 
nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 by sa rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom malo 
zrušiť a nahradiť nariadením prijatým na základe článku 228 ods. 4 ZFEÚ.

(3) Článok 41 charty uznáva právo na dobrú správu vecí verejných ako základné právo občanov Únie. Článok 43 charty 
uznáva právo oznámiť európskemu ombudsmanovi prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, 
úradov alebo agentúr Únie. S cieľom zabezpečiť účinnosť uvedených práv a posilniť schopnosť ombudsmana viesť 
dôkladné a nestranné vyšetrovania, čím sa podporí nezávislosť ombudsmana, od ktorej obe závisia, by sa mu mali 
poskytnúť všetky nástroje potrebné na úspešný výkon úloh ombudsmana uvedených v Zmluvách a v tomto 
nariadení.

(1) Súhlas z 18. júna 2021 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).
(2) Stanovisko z 18. júna 2021 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(3) Rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach 

upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15).
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(4) Stanovenie podmienok, za ktorých možno podať sťažnosť ombudsmanovi, by malo byť v súlade so zásadou 
úplného, slobodného a jednoduchého prístupu s náležitým ohľadom na konkrétne obmedzenia vyplývajúce zo 
súdnych a správnych konaní.

(5) Ombudsman by mal konať s náležitým ohľadom na právomoci inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie, ktoré 
sú predmetom jeho vyšetrovaní.

(6) Je potrebné stanoviť postupy, ktoré sa majú dodržiavať v prípade, keď sa vyšetrovaním ombudsmana odhalia prípady 
nesprávneho úradného postupu. Ombudsman by mal predložiť vyčerpávajúcu správu Európskemu parlamentu na 
konci každého výročného zasadnutia. Ombudsman by mal byť tiež oprávnený do uvedenej výročnej správy zahrnúť 
posúdenie súladu s vydanými odporúčaniami.

(7) S cieľom posilniť úlohu ombudsmana a presadzovať najlepšie administratívne postupy v rámci inštitúcií, orgánov, 
úradov a agentúr Únie je bez toho, aby bola dotknutá primárna povinnosť ombudsmana vybavovať sťažnosti, 
žiaduce umožniť mu viesť vyšetrovania z vlastného podnetu vždy, keď zistí dôvody, a to najmä v opakovaných, 
systémových alebo obzvlášť závažných prípadoch nesprávneho úradného postupu.

(8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (4) doplnené nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1367/2006 (5) by sa malo uplatňovať na žiadosti o prístup verejnosti k dokumentom ombudsmana 
s výnimkou tých, ktoré boli získané v priebehu vyšetrovania, pričom v takom prípade by sa žiadosťami mala 
zaoberať pôvodná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Únie.

(9) Ombudsman by mal mať prístup k všetkým náležitostiam potrebným na výkon svojej funkcie. Na tento účel by 
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie mali ombudsmanovi poskytnúť všetky informácie, ktoré si vyžiada na 
účely vyšetrovania. Ak by si výkon funkcie ombudsmana vyžadoval, aby mu boli poskytnuté utajované skutočnosti, 
ktorých držiteľom sú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie alebo orgány členských štátov, ombudsman by mal 
mať prístup k takýmto informáciám pod podmienkou, že sa zabezpečí dodržiavanie pravidiel ich ochrany.

(10) Ombudsman a jeho zamestnanci by mali byť povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré získali 
pri výkone svojej funkcie, bez ohľadu na povinnosť ombudsmana informovať orgány členských štátov 
o skutočnostiach, ktoré by mohli súvisieť s trestnou činnosťou a o ktorých sa dozvedel v rámci svojho vyšetrovania. 
Ombudsman by mal mať možnosť informovať dotknutú inštitúciu, orgán, úrad či agentúru Únie aj o skutočnostiach, 
ktoré spochybňujú správanie ich zamestnancov. Povinnosťou ombudsmana zachovávať mlčanlivosť o všetkých 
informáciách získaných pri výkone jeho funkcie by nemala byť dotknutá povinnosť ombudsmana vykonávať svoju 
prácu čo najotvorenejšie podľa článku 15 ods. 1 ZFEÚ. Aby ombudsman mohol riadne vykonávať svoju funkciu 
a doložiť svoje zistenia, mal by mať najmä možnosť odkázať vo svojich správach na akékoľvek informácie prístupné 
verejnosti.

(11) Ak je to potrebné na účinné vykonávanie funkcie, ombudsman by mal mať možnosť spolupracovať a vymieňať si 
informácie s orgánmi členských štátov v súlade s príslušným vnútroštátnym právom a právom Únie a s ostatnými 
inštitúciami, orgánmi, úradmi alebo agentúrami Únie v súlade s uplatniteľným právom Únie.

(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru 
o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia 
na inštitúcie a orgány Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13).
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(12) Ombudsmana by mal do funkcie zvoliť Európsky parlament na začiatku volebného obdobia a na celé jeho trvanie 
spomedzi osôb, ktoré sú občanmi Únie a ktoré poskytujú všetky požadované záruky nezávislosti a spôsobilosti. 
Stanoviť sa mali aj všeobecné podmienky týkajúce sa okrem iného zániku funkcie ombudsmana, podmienky 
výmeny ombudsmana, nezlučiteľnosti, odmeňovania ombudsmana a výsad a imunít ombudsmana.

(13) Malo by sa spresniť, že sídlom ombudsmana je sídlo Európskeho parlamentu, ako je stanovené v písmene a) jediného 
článku Protokolu č. 6 o umiestnení sídel inštitúcií a niektorých orgánov, úradov, agentúr a útvarov Európskej únie, 
ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Protokol č. 6“).

(14) Ombudsman by mal dosiahnuť rodovú rovnosť v zložení svojho sekretariátu s náležitým ohľadom na článok 1d 
ods. 2 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Únie 
stanovených v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (ďalej len „služobný poriadok“) (6).

(15) Vykonávacie ustanovenia k tomuto nariadeniu prijme ombudsman po porade s Európskym parlamentom, Radou 
a Európskou komisiou. Ak tieto inštitúcie nevydajú stanovisko v primeranej lehote, ktorú vopred stanoví 
ombudsman, môže príslušné vykonávacie ustanovenia prijať ombudsman. S cieľom zaručiť právnu istotu 
a najvyššie normy pri výkone funkcie ombudsmana by sa minimálny obsah vykonávacích ustanovení, ktoré sa majú 
prijať, mal stanoviť v tomto nariadení,

PRIJAL TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a zásady

1. V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana (štatút európskeho 
ombudsmana).

2. Pri výkone svojej funkcie je ombudsman úplne nezávislý a koná bez akéhokoľvek predchádzajúceho povolenia.

3. Ombudsman pomáha odhaľovať nesprávne úradné postupy v činnostiach inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie 
s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie pri výkone jeho súdnej funkcie, s náležitým zreteľom na článok 20 ods. 2 
písm. d) a článok 228 ZFEÚ a článok 41 charty o práve na dobrú správu vecí verejných.

Predmetom sťažnosti ombudsmanovi nesmie byť činnosť inej inštitúcie alebo osoby.

4. V prípade potreby ombudsman predloží odporúčania, návrhy na riešenie a návrhy na zlepšenie s cieľom vyriešiť 
problém.

5. Pri výkone svojej funkcie ombudsman nesmie spochybňovať správnosť rozhodnutia súdu ani právomoc súdu vydať 
rozhodnutie.

Článok 2

Sťažnosti

1. Každý občan Únie alebo každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo sídlom v členskom štáte môže 
priamo alebo prostredníctvom poslanca Európskeho parlamentu podať ombudsmanovi sťažnosť v súvislosti s nesprávnym 
úradným postupom.

(6) Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.
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2. V sťažnosti sa jasne uvedie predmet sťažnosti a totožnosť sťažovateľa. Sťažovateľ môže požiadať, aby sťažnosť alebo 
jej časti zostali dôverné.

3. Sťažnosť sa musí podať do dvoch rokov odo dňa, keď sa sťažovateľ dozvedel o skutočnostiach, ktoré sú predmetom 
sťažnosti. Pred podaním sťažnosti sa sťažovateľ vhodným spôsobom obráti na dotknutú inštitúciu, orgán, úrad alebo 
agentúru Únie.

4. Ombudsman zamietne sťažnosť ako neprípustnú, ak nepatrí do rozsahu mandátu ombudsmana alebo ak nie sú 
splnené procesné požiadavky stanovené v odsekoch 2 a 3. Ak sťažnosť nepatrí do rozsahu mandátu ombudsmana, môže 
sťažovateľovi odporučiť, aby sa obrátil na iný orgán.

5. Ak ombudsman zistí, že sťažnosť je zjavne neopodstatnená, uzavrie spis a informuje o tomto zistení sťažovateľa. Ak 
sťažovateľ o sťažnosti informoval dotknutú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru Únie, ombudsman informuje dotknutý 
orgán tiež.

6. Sťažnosti týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov medzi inštitúciami, orgánmi, úradmi alebo agentúrami Únie a ich 
zamestnancami sú prípustné len vtedy, ak dotknutá osoba vyčerpala všetky vnútorné administratívne postupy, najmä 
postupy uvedené v článku 90 služobného poriadku, a ak príslušný orgán dotknutej inštitúcie, orgánu, úradu alebo 
agentúry Únie prijal rozhodnutie alebo ak uplynula lehota na odpoveď. Ombudsman je tiež oprávnený overiť opatrenia, 
ktoré prijal príslušný orgán dotknutej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Únie s cieľom zabezpečiť ochranu údajných 
obetí obťažovania a obnoviť zdravé a bezpečné pracovné prostredie, ktoré ctí dôstojnosť dotknutých osôb počas 
prebiehajúceho administratívneho vyšetrovania, za predpokladu, že dotknuté osoby vyčerpali vnútorné administratívne 
postupy vo vzťahu k týmto opatreniam.

7. Ombudsman informuje dotknutú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru Únie o zaregistrovanej sťažnosti akonáhle 
bola uvedená sťažnosť vyhlásená za prípustnú a bolo prijaté rozhodnutie začať vyšetrovanie.

8. Podaním sťažnosti ombudsmanovi sa neprerušuje plynutie lehôt na podanie odvolania v správnych alebo súdnych 
konaniach.

9. Ak ombudsman vyhlási sťažnosť za neprípustnú alebo sa rozhodne ukončiť jej preskúmavanie z dôvodu 
prebiehajúceho alebo skončeného súdneho konania týkajúceho sa predložených faktov, výsledky akýchkoľvek vyšetrovaní, 
ktoré ombudsman dovtedy uskutočnil, sa založia do spisu a uvedený spis sa uzavrie.

10. Ombudsman čo najskôr informuje sťažovateľa o opatreniach prijatých v súvislosti so sťažnosťou a v čo najväčšej 
možnej miere hľadá riešenie s dotknutou inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou Únie s cieľom odstrániť prípad 
nesprávneho úradného postupu. Ombudsman informuje sťažovateľa o navrhnutom riešení spolu s prípadnými 
pripomienkami dotknutej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Únie. Sťažovateľ môže v ktorejkoľvek fáze predložiť 
pripomienky alebo poskytnúť dodatočné informácie, ktoré v čase podania sťažnosti neboli známe.

Ak sa našlo riešenie, ktoré prijal sťažovateľ a príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Únie, môže ombudsman 
uzavrieť spis bez pokračovania v postupe uvedenom v článku 4.

Článok 3

Vyšetrovania

1. Ombudsman v súlade so svojimi úlohami vedie vyšetrovania, ktoré považuje za opodstatnené, a to z vlastnej 
iniciatívy alebo na základe sťažnosti.

2. Ombudsman o takomto vyšetrovaní informuje dotknutú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru Únie bez zbytočného 
odkladu. Bez toho, aby bol dotknutý článok 5, môže dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Únie z vlastnej 
iniciatívy alebo na žiadosť ombudsmana predložiť akékoľvek užitočné pripomienky alebo dôkazy.

SK Úradný vestník Európskej únie L 253/4                                                                                                                                           16.7.2021  

F3_Nariadenie, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana

- 263 -



3. Ombudsman môže viesť vyšetrovania z vlastného podnetu vždy, keď zistí dôvody, a to najmä v prípadoch 
opakovaného, systematického alebo obzvlášť závažného nesprávneho úradného postupu, s cieľom riešiť uvedené prípady 
ako otázku verejného záujmu. V súvislosti s takýmito vyšetrovaniami môže tiež predkladať návrhy a podnety na podporu 
najlepších administratívnych postupov v rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie.

Článok 4

Interakcia medzi ombudsmanom a inštitúciami

1. Ak sa na základe vyšetrovania zistia prípady nesprávneho úradného postupu, ombudsman informuje bez zbytočného 
odkladu o zisteniach vyšetrovania dotknutú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru Únie o a v prípade potreby vydá 
odporúčania.

2. Dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Únie zašlú ombudsmanovi do troch mesiacov podrobné stanovisko. 
Ombudsman môže na základe odôvodnenej žiadosti dotknutej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Únie povoliť 
predĺženie uvedenej lehoty. Uvedené predlženie nesmie presiahnuť dva mesiace. Ak dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo 
agentúra Únie nepredloží stanovisko v pôvodnej trojmesačnej lehote alebo v predĺženej lehote, ombudsman môže ukončiť 
vyšetrovanie bez takéhoto stanoviska.

3. Po ukončení vyšetrovania ombudsman postúpi správu dotknutej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre Únie a – ak 
si to vyžaduje povaha alebo rozsah zisteného nesprávneho úradného postupu – Európskemu parlamentu. V správe môže 
ombudsman uviesť odporúčania. Ombudsman informuje sťažovateľa o výsledku vyšetrovania, stanovisku predloženom 
dotknutou inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou Únie a o všetkých odporúčaniach, ktoré v správe navrhuje.

4. Ak je to vhodné v súvislosti s vyšetrovaním činností inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Únie, ombudsmana 
môže na príslušnej úrovni z jeho iniciatívy alebo na žiadosť Európskeho parlamentu vypočuť Európsky parlament.

5. Na konci každého výročného zasadnutia predloží ombudsman Európskemu parlamentu správu o výsledkoch 
vyšetrovaní, ktoré uskutočnil. Správa obsahuje posúdenie súladu s odporúčaniami ombudsmana, návrhy riešení a návrhy 
na zlepšenie. Správa v prípade potreby obsahuje aj výsledky vyšetrovaní ombudsmana týkajúcich sa obťažovania, 
oznamovania protispoločenskej činnosti a konfliktov záujmov v inštitúciách, orgánoch, úradoch alebo agentúrach Únie.

Článok 5

Poskytovanie informácií ombudsmanovi

1. Na účely tohto článku zahŕňa „poskytovanie informácií“ všetky fyzické a elektronické prostriedky, ktoré 
ombudsmanovi a jeho sekretariátu umožňujú prístup k informáciám vrátane dokumentov, nezávisle od ich formy.

2. „Utajované informácie EÚ“ sú akékoľvek informácie alebo materiály označené stupňom utajenia EÚ, ktorých 
neoprávnené zverejnenie by mohlo v rôznej miere poškodiť záujmy Únie alebo záujmy jedného alebo viacerých členských 
štátov.

3. Podľa podmienok stanovených v tomto článku inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie a príslušné orgány členských 
štátov na žiadosť ombudsmana alebo z vlastnej iniciatívy a bez zbytočného odkladu poskytnú ombudsmanovi všetky 
informácie, ktoré si vyžiadal na účely vyšetrovania.

4. Ombudsmanovi sa poskytujú utajované informácie EÚ podľa týchto zásad a podmienok:

a) inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Únie, ktoré poskytujú utajované informácie EÚ, musia mať ukončené svoje 
príslušné vnútorné postupy, a ak je pôvodcom tretia strana, táto tretia strana musí udeliť svoj predchádzajúci písomný 
súhlas;
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b) ombudsmanova „potreba vedieť“ musí byť preukázaná;

c) musí sa zabezpečiť, aby sa prístup k utajovaným informáciám so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU 
CONFIDENTIAL alebo vyšším udeľoval len osobám, ktoré sú držiteľmi bezpečnostnej previerky pre príslušný 
bezpečnostný stupeň v súlade s vnútroštátnym právom a so súhlasom príslušného bezpečnostného orgánu.

5. Pri poskytovaní utajovaných informácií EÚ dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Únie posúdi, či 
ombudsman účinne zaviedol vnútorné bezpečnostné predpisy, ako aj fyzické a procesné opatrenia na ochranu 
utajovaných informácií EÚ. Na tento účel môžu ombudsman a inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Únie uzavrieť aj 
dohodu, ktorou sa ustanoví všeobecný rámec pre poskytovanie utajovaných informácií EÚ.

6. V súlade s odsekmi 4 a 5 sa prístup k utajovaným informáciám EÚ poskytuje v priestoroch dotknutej inštitúcie, 
orgánu, úradu alebo agentúry Únie, pokiaľ sa s ombudsmanom nedohodnú inak.

7. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, príslušné orgány členských štátov môžu odmietnuť poskytnúť ombudsmanovi 
informácie, na ktoré sa vzťahuje vnútroštátne právo o ochrane utajovaných skutočností alebo ustanovenia, ktoré bránia ich 
oznámeniu.

Dotknutý členský štát však môže ombudsmanovi takéto informácie poskytnúť za podmienok stanovených jeho príslušným 
orgánom.

8. Ak majú inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry Únie a orgány členských štátov v úmysle poskytnúť ombudsmanovi 
utajované informácie EÚ alebo akékoľvek iné informácie, ktoré nie sú prístupné verejnosti, oznámia to ombudsmanovi 
vopred.

Ombudsman zabezpečí, aby boli takéto informácie primerane chránené, a najmä ich nesprístupní sťažovateľovi ani 
verejnosti bez predchádzajúceho súhlasu inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Únie alebo príslušného orgánu 
dotknutého členského štátu. Pokiaľ ide o utajované informácie EÚ, súhlas sa udelí písomne.

9. Inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry Únie, ktoré odmietli prístup k utajovaným informáciám EÚ, poskytnú 
ombudsmanovi písomné odôvodnenie, v ktorom uvedú aspoň dôvody zamietnutia.

10. Ombudsman si ponechá informácie uvedené v odseku 8 len dovtedy, kým sa vyšetrovanie s konečnou platnosťou 
neuzavrie.

Ombudsman môže požiadať inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru Únie alebo členský štát o uchovanie takýchto informácií 
počas obdobia najmenej piatich rokov.

11. Ak sa požadovaná pomoc neposkytne, ombudsman môže o tom informovať Európsky parlament, ktorý bude podľa 
toho konať.

Článok 6

Prístup verejnosti k dokumentom ombudsmana

Ombudsman sa zaoberá žiadosťami o prístup verejnosti k dokumentom s výnimkou tých, ktoré boli získané v priebehu 
vyšetrovania, a ktoré má ombudsman počas trvania tohto vyšetrovania alebo po jeho ukončení, v súlade s podmienkami 
a obmedzeniami stanovenými v nariadení (ES) č. 1049/2001, ktoré dopĺňa nariadenie (ES) č. 1367/2006.

Článok 7

Vypočutie úradníkov a ostatných zamestnancov

1. Úradníci a ostatní zamestnanci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie sa na žiadosť ombudsmana vypočujú 
o skutočnostiach týkajúcich sa prebiehajúceho vyšetrovania ombudsmana.
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2. Uvedení úradníci a ostatní zamestnanci sa vyjadrujú v mene svojej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry. 
Podliehajú naďalej povinnostiam vyplývajúcim z predpisov, ktoré sa na nich vzťahujú.

Článok 8

Vyšetrovania v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti

1. Ombudsman môže viesť vyšetrovanie s cieľom odhaliť prípady nesprávneho úradného postupu pri zaobchádzaní 
s informáciami vymedzenými v článku 22a služobného poriadku, ktoré mu oznámil úradník alebo iný zamestnanec podľa 
príslušných pravidiel stanovených v služobnom poriadku.

2. V takýchto prípadoch úradník alebo iný zamestnanec požíva ochranu, ktorú poskytuje služobný poriadok pred 
akýmkoľvek zaujatým prístupom zo strany inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Únie v dôsledku toho, že oznámil 
informácie.

3. Ombudsman môže tiež preskúmať, či pri riešení takéhoto prípadu nedošlo k nesprávnemu úradnému postupu zo 
strany dotknutej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Únie, a to aj pokiaľ ide o ochranu dotknutého úradníka alebo 
iného zamestnanca.

Článok 9

Služobné tajomstvo

1. Ombudsman a jeho zamestnanci nesmú prezradiť informácie ani zverejniť dokumenty, ktoré získali v priebehu 
vyšetrovania. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, nesmú prezradiť najmä žiadne utajované informácie EÚ ani zverejniť 
interné dokumenty inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie poskytnuté ombudsmanovi alebo dokumenty, ktoré 
patria do pôsobnosti práva Únie a týkajú sa ochrany osobných údajov. Nesmú tiež prezradiť žiadne informácie, ktoré by 
mohli poškodiť práva sťažovateľa alebo akejkoľvek inej zainteresovanej osoby.

2. Bez toho, aby bola dotknutá všeobecná informačná povinnosť všetkých inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie 
voči Európskemu úradu pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) v súlade s článkom 8 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (7), ak skutočnosti zistené v priebehu vyšetrovania ombudsmana môžu byť 
trestným činom alebo sa ho môžu týkať, ombudsman o tom informuje príslušné orgány členských štátov a, ak prípad patrí 
do ich príslušnej právomoci, Európsku prokuratúru v súlade s článkom 24 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 (8) a úrad 
OLAF.

3. V prípade potreby a so súhlasom Európskej prokuratúry alebo úradu OLAF informuje ombudsman aj inštitúciu, 
orgán, úrad alebo agentúru Únie, ktorému podlieha dotknutý úradník alebo iný zamestnanec a ktorý môže iniciovať 
príslušné postupy.

Článok 10

Spolupráca s orgánmi členských štátov a s inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie

1. Ombudsman môže spolupracovať s orgánmi členských štátov v súlade s príslušným vnútroštátnym právom 
a právom Únie, ak je to potrebné pre výkon jeho funkcie.

(7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných 
Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 
a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(8) Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej 
prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
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2. V rámci svojich úloh môže ombudsman spolupracovať aj s inými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, 
najmä s tými, ktoré sú zodpovedné za presadzovanie a ochranu základných práv. Ombudsman zamedzí akejkoľvek kolízii 
s činnosťou uvedených inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie alebo ich duplicite.

3. Komunikácia určená orgánom členských štátov na účely uplatňovania tohto nariadenia sa uskutočňuje 
prostredníctvom ich stálych zastúpení v Únii okrem prípadov, keď príslušné stále zastúpenie súhlasí s tým, aby sa 
sekretariát ombudsmana obrátil priamo na orgány dotknutého členského štátu.

Článok 11

Voľba ombudsmana

1. Ombudsman je volený a oprávnený na opätovné menovanie spomedzi kandidátov vybraných transparentným 
postupom v súlade s článkom 228 ods. 2 ZFEÚ.

2. Po zverejnení výzvy na predkladanie návrhov kandidátov v Úradnom vestníku Európskej únie sa ombudsman vyberie 
z osôb, ktoré:

— sú občanmi Únie,

— majú plné občianske a politické práva,

— poskytujú úplnú záruku nezávislosti,

— spĺňajú podmienky potrebné na výkon najvyšších súdnych funkcií vo svojej krajine alebo majú uznávanú spôsobilosť 
a kvalifikáciu na výkon funkcie ombudsmana a

— neboli členmi národných vlád ani poslancami Európskeho parlamentu, členmi Európskej rady alebo Európskej komisie 
počas dvoch rokov predchádzajúcich dátumu zverejnenia výzvy na predkladanie návrhov kandidátov.

Článok 12

Ukončenie výkonu funkcie ombudsmana

1. Výkon funkcie ombudsmana sa končí buď uplynutím jeho funkčného obdobia alebo jeho odstúpením alebo 
odvolaním.

2. Okrem prípadu odvolania vykonáva ombudsman svoju funkciu až do zvolenia nového ombudsmana.

3. V prípade predčasného ukončenia výkonu funkcie sa nový ombudsman zvolí do funkcie do troch mesiacov od 
uvoľnenia miesta na zvyšok volebného obdobia Európskeho parlamentu. Do zvolenia nového ombudsmana je za 
naliehavé záležitosti patriace do pôsobnosti ombudsmana zodpovedný vedúci sekretariátu uvedený v článku 16 ods. 2

Článok 13

Odvolanie z funkcie

Ak má Európsky parlament v úmysle požiadať o odvolanie ombudsmana z funkcie v súlade s článkom 228 ods. 2 ZFEÚ, 
ombudsmana pred podaním takejto žiadosti vypočuje.

Článok 14

Výkon funkcie ombudsmana

1. Pri výkone svojej funkcie koná ombudsman v súlade s článkom 228 ods. 3 ZFEÚ. Ombudsman sa zdrží všetkých 
činností, ktoré nie sú s povahou uvedenej funkcie zlučiteľné.
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2. Pri nástupe do funkcie sa ombudsman pred Súdnym dvorom slávnostne zaviaže, že úlohy uvedené v Zmluvách 
a v tomto nariadení bude vykonávať úplne nezávisle a nestranne a že počas funkčného obdobia, ako aj po jeho skončení 
bude v plnej miere dodržiavať povinnosti, ktoré z nich vyplývajú. Slávnostný sľub zahŕňa najmä povinnosť správať sa 
čestne a diskrétne v súvislosti s prijímaním určitých funkcií alebo výhod po skončení funkčného obdobia.

3. Počas svojho funkčného obdobia nesmie ombudsman vykonávať žiadnu inú politickú ani administratívnu funkciu, 
ani inú platenú či neplatenú prácu.

Článok 15

Odmeňovanie, výsady a imunity

1. Ombudsman má nárok na odmenu, príplatky a dôchodok v rovnakej výške ako sudca Súdneho dvora.

2. Na ombudsmana, úradníkov a ostatných zamestnancov sekretariátu ombudsmana sa vzťahujú články 11 až 14 
a článok 17 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, Zmluve 
o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

Článok 16

Sekretariát ombudsmana

1. Ombudsmanovi sa priznáva primeraný rozpočet dostatočný na zabezpečenie jeho nezávislosti a výkon jeho funkcie.

2. Ombudsmanovi pomáha sekretariát. Ombudsman vymenuje vedúceho sekretariátu.

3. Na úradníkov a ostatných zamestnancov sekretariátu ombudsmana sa vzťahuje služobný poriadok. Počet 
zamestnancov sekretariátu sa každoročne stanoví v rámci postupu schvaľovania rozpočtu.

4. Ak sú úradníci Únie vyslaní na sekretariát ombudsmana, uvedené vyslanie sa považuje za dočasné preloženie 
v záujme služby v súlade s článkom 37 prvým odsekom písm. a) a článkom 38 služobného poriadku.

Článok 17

Sídlo ombudsmana

Sídlom ombudsmana je sídlo Európskeho parlamentu stanovené v písmene a) jediného článku Protokolu č. 6.

Článok 18

Vykonávacie ustanovenia

Vykonávacie ustanovenia k tomuto nariadeniu prijíma ombudsman po porade s Európskym parlamentom, Radou 
a Európskou komisiou. Uvedené vykonávacie ustanovenia musia byť v súlade s týmto nariadením a musia zahŕňať 
prinajmenšom ustanovenia týkajúce sa:

a) procesných práv sťažovateľa a dotknutej inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Únie;

b) prijímania, spracovania a uzavierania sťažností;

c) iniciatívnych správ a

d) nadväzujúcich vyšetrovaní.
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Článok 19

Záverečné ustanovenia

1. Rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom sa zrušuje.

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch.

V Bruseli 24. júna 2021

Za Európsky parlament
predseda

D. M. SASSOLI
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Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú 
zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v 
Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné 

prostredníctvom odkazov v tomto dokumente 

►B NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, EURATOM) č. 1141/2014 

z 22. októbra 2014 

o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií 

(Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1) 

Zmenené a doplnené: 

Úradný vestník 

Č. Strana Dátum 

►M1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/673 z 
3. mája 2018 

L 114I 1 4.5.2018 

►M2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2019/493 z 
25. marca 2019 

L 85I 7 27.3.2019 
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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, 
EURATOM) č. 1141/2014 

z 22. októbra 2014 

o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych 
politických nadácií 

KAPITOLA I 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 

Predmet úpravy 

V tomto nariadení sa stanovujú podmienky upravujúce štatút a financo
vanie politických strán na európskej úrovni (ďalej len „európske poli
tické strany“) a politických nadácií na európskej úrovni (ďalej len 
„európske politické nadácie“). 

Článok 2 

Vymedzenie pojmov 

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov: 

1. „politická strana“ je združenie občanov: 

— ktoré sleduje politické ciele, a 

— ktoré je uznané alebo založené v súlade s právnym poriadkom 
aspoň jedného členského štátu; 

2. „aliancia politických strán“ je štruktúrovaná spolupráca medzi poli
tickými stranami a/alebo občanmi; 

3. „európska politická strana“ je politická aliancia, ktorá sleduje poli
tické ciele a je zaregistrovaná na Úrade pre európske politické 
strany a nadácie stanovenom v článku 6 v súlade s podmienkami 
a postupmi stanovenými v tomto nariadení; 

4. „európska politická nadácia“ je subjekt, ktorý je formálne pridru 
žený k niektorej európskej politickej strane, ktorý je zaregistrovaný 
na úrade v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými v tomto 
nariadení a prostredníctvom svojej činnosti posilňuje a dopĺňa 
v rámci cieľov a základných hodnôt presadzovaných Úniou ciele 
európskej politickej strany plnením jednej alebo viacerých z týchto 
úloh: 

a) sledovanie, analyzovanie a obohacovanie diskusie o otázkach 
európskej verejnej politiky a o procese európskej integrácie; 

b) vyvíjanie činností spojených s otázkami európskej verejnej poli
tiky, napríklad organizovanie a podpora seminárov, školení, 
konferencií a štúdií na tieto témy určených pre príslušné zainte
resované strany vrátane mládežníckych organizácií a iných pred
staviteľov občianskej spoločnosti; 

▼B
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c) rozvoj spolupráce v záujme podpory demokracie, a to aj v tretích 
krajinách; 

d) poskytovanie rámca na spoluprácu vnútroštátnych politických 
nadácií, akademikov a iných príslušných aktérov na európskej 
úrovni; 

5. „regionálny parlament“ alebo „regionálne zhromaždenie“ je subjekt, 
ktorého členovia buď majú volebný mandát na regionálnej úrovni, 
alebo sa politicky zodpovedajú volenému zhromaždeniu; 

6. „financovanie zo všeobecného rozpočtu Európskej únie“ je grant 
udelený v súlade s hlavou VI prvej časti alebo príspevok udelený 
v súlade s hlavou VIII druhej časti nariadenia Európskeho parla
mentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 ( 1 ) (nariadenie o rozpoč
tových pravidlách); 

7. „dar“ je poskytnutie akejkoľvek hotovosti, akýchkoľvek hmotných 
darov, poskytnutie akéhokoľvek tovaru, služieb (vrátane pôžičiek) 
alebo prác a/alebo akýchkoľvek ďalších transakcií za nižšiu než 
trhovú cenu, ktoré predstavujú pre príslušnú európsku politickú 
stranu alebo európsku politickú nadáciu hospodársku výhodu, 
s výnimkou členských príspevkov a bežných politických činností 
vykonávaných jednotlivcami na báze dobrovoľnosti; 

8. „príspevok od členov“ je akákoľvek platba v hotovosti vrátane 
členských príspevkov alebo akékoľvek hmotné dary alebo poskyt
nutie akéhokoľvek tovaru, služieb (vrátane pôžičiek) alebo prác 
a/alebo akýchkoľvek ďalších transakcií za nižšiu než trhovú cenu, 
ktoré pre príslušnú európsku politickú stranu alebo európsku poli
tickú nadáciu predstavujú hospodársku výhodu, ak ich uvedenej 
európskej politickej strane alebo uvedenej európskej politickej 
nadácii poskytuje jeden z jej členov, s výnimkou bežných politic
kých činností vykonávaných jednotlivými členmi na báze dobrovoľ
nosti; 

9. „ročný rozpočet“ na účely článkov 20 a 27 je celková suma 
výdavkov v danom roku uvedená v ročných finančných výkazoch 
dotknutej európskej politickej strany alebo dotknutej európskej poli
tickej nadácie; 

▼M1 
10. „národné kontaktné miesto“ je akákoľvek osoba alebo osoby 

konkrétne určené príslušnými orgánmi v členských štátoch na 
účely výmeny informácií pri uplatňovaní tohto nariadenia; 

▼B 
11. „sídlo“ je miesto, v ktorom má európska politická strana alebo 

európska politická nadácia svoje ústredie; 

12. „úhrnné porušenia“ sú dve alebo viac porušení, ku ktorým došlo 
v rámci toho istého protiprávneho konania; 

13. „opakované porušenie“ je porušenie, ku ktorému došlo v období 
piatich rokov po tom, ako bola osobe, ktorá sa ho dopustila, 
uložená sankcia za ten istý druh porušenia. 

▼B 

( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 
z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeo
becný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 
(Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).
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KAPITOLA II 

ŠTATÚT EURÓPSKYCH POLITICKÝCH STRÁN A EURÓPSKYCH 
POLITICKÝCH NADÁCIÍ 

Článok 3 

Podmienky registrácie 

1. Politická aliancia môže požiadať o registráciu ako európska poli
tická strana za týchto podmienok: 

a) musí mať sídlo v niektorom členskom štáte, ako je uvedené v jej 
stanovách; 

b) ►M1 jej členské strany musia byť zastúpené najmenej v jednej 
štvrtine členských štátov poslancami Európskeho parlamentu, 
národných parlamentov, regionálnych parlamentov alebo regionál
nych zhromaždení, alebo ◄ 

aliancia alebo jej členské strany museli pri posledných voľbách do 
Európskeho parlamentu získať aspoň v jednej štvrtine členských 
štátov najmenej tri percentá hlasov odovzdaných v každom z týchto 
členských štátov; 

▼M1 
ba) jej členské strany nie sú členmi inej európskej politickej strany; 

▼B 
c) musí dodržiavať, najmä vo svojom programe a činnostiach, 

hodnoty, na akých je založená Únia, ako je uvedené v článku 2 
Zmluvy o EÚ, t. j. úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, 
rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv vrátane práv 
osôb patriacich k menšinám; 

d) aliancia alebo jej členovia sa museli zúčastniť na voľbách do 
Európskeho parlamentu alebo verejne vyjadriť svoj úmysel 
zúčastniť sa na najbližších voľbách do Európskeho parlamentu; a 

e) nesmie sledovať ciele spojené so ziskom. 

2. Žiadateľ je oprávnený požiadať o registráciu ako európska poli
tická nadácia za týchto podmienok: 

a) nadácia musí byť pridružená k európskej politickej strane registro
vanej v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými v tomto 
nariadení; 

b) musí mať sídlo v členskom štáte uvedenom v jej stanovách; 

c) musí dodržiavať, najmä vo svojom programe a činnostiach, hodnoty, 
na akých je založená Únia, ako sú uvedené v článku 2 Zmluvy 
o EÚ, t. j. úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť, 
právny štát a rešpektovanie ľudských práv vrátane práv osôb patria
cich k menšinám; 

▼B
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d) jej ciele musia dopĺňať ciele tej európskej politickej strany, ku ktorej 
je oficiálne pridružená; 

e) jej riadiaci orgán sa musí skladať z členov pochádzajúcich najmenej 
z jednej štvrtiny členských štátov; a 

f) nesmie sledovať ciele spojené so ziskom. 

3. Európska politická strana môže mať iba jednu formálne pridruženú 
európsku politickú nadáciu. Každá európska politická strana a pridružená 
európska politická nadácia zabezpečia oddelenie ich príslušného každo
denného riadenia, riadiacich štruktúr a finančného účtovníctva. 

Článok 4 

Riadenie európskych politických strán 

1. Stanovy európskej politickej strany musia byť v súlade s uplatni
teľným právom členského štátu, v ktorom má strana sídlo, a musia 
zahŕňať ustanovenia upravujúce prinajmenšom tieto prvky: 

a) názov a logo strany, ktoré musia byť jasne odlíšiteľné od názvu 
a loga inej existujúcej európskej politickej strany alebo európskej 
politickej nadácie; 

b) adresu jej sídla; 

c) politický program, v ktorom sa stanovuje účel a ciele strany; 

d) vyhlásenie, že strana v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. e) nesleduje 
žiadne ciele súvisiace so ziskom; 

e) ak je to relevantné, názov pridruženej politickej nadácie a opis 
formálneho vzťahu medzi nimi; 

f) jej administratívnu a finančnú organizáciu a postupy, pričom uvedie 
najmä úrady a kancelárie s právomocou administratívneho, finanč
ného a právneho zastúpenia a pravidlá vystavovania, schvaľovania 
a overovania ročných účtovných závierok; a 

g) interný postup, ktorý sa uplatňuje v prípade jej dobrovoľného 
rozpustenia ako európskej politickej nadácie. 

2. Stanovy európskej politickej strany zahŕňajú ustanovenia 
o vnútornej organizácii strany upravujúce prinajmenšom tieto prvky: 

a) podmienky prijímania, odstupovania a vylučovania jej členov so 
zoznamom členských strán pripojeným k stanovám; 

b) práva a povinnosti spojené so všetkými druhmi členstva a príslušné 
hlasovacie práva; 

c) právomoci, povinnosti a zloženie jej riadiacich orgánov, pričom 
v každom prípade spresní kritériá výberu kandidátov a podmienky 
ich vymenúvania a odvolávania; 

▼B
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d) jej interné rozhodovacie procesy, najmä postup pri hlasovaní a požia
davky týkajúce sa uznášaniaschopnosti; 

e) jej prístup k transparentnosti, najmä pokiaľ ide o účtovníctvo, 
účtovné závierky a dary, súkromie a ochranu osobných údajov; a 

f) interný postup zmeny jej stanov. 

3. Členský štát sídla môže uložiť dodatočné požiadavky na stanovy, 
pokiaľ uvedené dodatočné požiadavky nie sú v rozpore s týmto naria
dením. 

Článok 5 

Riadenie európskych politických nadácií 

1. Stanovy európskej politickej nadácie musia byť v súlade s uplatni
teľným právom členského štátu, v ktorom má nadácia sídlo, a musia 
zahŕňať ustanovenia upravujúce prinajmenšom tieto prvky: 

a) názov a logo nadácie, ktoré musia byť jasne odlíšiteľné od názvu 
a loga inej existujúcej európskej politickej strany alebo európskej 
politickej nadácie; 

b) adresu jej sídla; 

c) opis účelu a cieľov nadácie, ktoré musia byť zlučiteľné s úlohami 
uvedenými v článku 2 bode 4; 

d) vyhlásenie, že nadácia v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. f) nesle
duje žiadne ciele súvisiace so ziskom; 

e) názov európskej politickej strany, ku ktorej je priamo pridružená, 
a opis formálneho vzťahu medzi nimi; 

f) zoznam orgánov nadácie s presným uvedením ich právomocí, povin
ností a zloženia vrátanie spôsobov vymenovania a odvolania členov 
a vedúcich činiteľov týchto orgánov; 

g) jej administratívnu a finančnú organizáciu a postupy, pričom podrob
nejšie uvedie najmä orgány a kancelárie s právomocou administra
tívneho, finančného a právneho zastúpenia a pravidlá vystavovania, 
schvaľovania a overovania ročných účtovných závierok; 

h) interný postup zmeny jej stanov; a 

i) interný postup, ktorý sa uplatňuje v prípade jej dobrovoľného 
rozpustenia ako európskej politickej nadácie. 

2. Členský štát sídla môže uložiť dodatočné požiadavky na stanovy, 
pokiaľ uvedené dodatočné požiadavky nie sú v rozpore s týmto naria
dením. 

▼B
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Článok 6 

Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie 

1. Týmto sa na účely registrácie a kontroly európskych politických 
strán a európskych politických nadácií a ukladania sankcií voči týmto 
stranám a nadáciám zriaďuje Úrad pre európske politické strany 
a európske politické nadácie (ďalej len „úrad“) v súlade s týmto naria
dením. 

2. Úrad má právnu subjektivitu. Je nezávislý a svoje úlohy vykonáva 
v plnom súlade s týmto nariadením. 

Úrad rozhodne o registrácii a zrušení registrácie európskych politických 
strán a európskych politických nadácií v súlade s postupmi a podmien
kami stanovenými v tomto nariadení. Okrem toho úrad pravidelne 
overuje, či registrované európske politické strany a európske politické 
nadácie naďalej dodržiavajú podmienky registrácie stanovené v článku 3 
a ustanovenia o riadení stanovené v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a), 
b) a d) až f) a článkom 5 ods. 1 písm. a) až e) a g). 

Vo svojich rozhodnutiach úrad plne zohľadní základné právo na 
slobodu združovania a potrebu zabezpečiť pluralitu politických strán 
v Európe. 

Úrad zastupuje riaditeľ, ktorý prijíma všetky rozhodnutia úradu v jeho 
mene. 

3. Riaditeľa úradu vymenúva na základe spoločnej dohody Európsky 
parlament, Rada a Komisia (ďalej spolu len „menovací orgán“) na 
neobnoviteľné funkčné obdobie piatich rokov, a to na základe návrhov, 
ktoré v nadväznosti na verejnú výzvu pre kandidátov predloží výberová 
komisia zložená z generálnych tajomníkov týchto troch inštitúcií. 

Riaditeľ úradu sa volí na základe osobných a odborných kvalít. Nesmie 
byť poslancom Európskeho parlamentu, mať volebný mandát ani byť 
súčasným či bývalým zamestnancom európskej politickej strany alebo 
európskej politickej nadácie. Vybraný riaditeľ nesmie mať konflikt 
záujmov medzi jeho služobnými povinnosťami riaditeľa úradu a akými
koľvek inými úradnými povinnosťami, najmä vo vzťahu k uplatňovaniu 
ustanovení tohto nariadenia. 

Miesto uvoľnené odstúpením, odchodom do dôchodku, odvolaním alebo 
smrťou sa obsadí v súlade s rovnakým postupom. 

V prípade riadneho uplynutia funkčného obdobia alebo dobrovoľného 
odstúpenia riaditeľ pokračuje vo výkone svojich povinností až do 
prevzatia jeho povinností nástupcom. 

Ak riaditeľ úradu už neplní podmienky potrebné na vykonávanie 
svojich povinností, môže byť odvolaný po vzájomnej dohode aspoň 
dvoch z troch inštitúcií uvedených v prvom pododseku a na základe 
správy, ktorú vypracovala výberová komisia uvedená v prvom podod
seku z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti od ktorejkoľvek 
z uvedených troch inštitúcií. 

▼B
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Riaditeľ úradu je pri výkone svojich povinností nezávislý. Riaditeľ pri 
vykonávaní činnosti v mene úradu nepožaduje ani neprijíma pokyny od 
žiadnej inštitúcie ani vlády, ani od žiadneho iného orgánu, úradu či 
agentúry. Riaditeľ úradu sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré je nezlu 
čiteľné s povahou jeho povinností. 

Pokiaľ ide o riaditeľa, Európsky parlament, Rada a Komisia vykonávajú 
spoločne právomoci udelené menovaciemu orgánu na základe Služob
ného poriadku úradníkov Európskej únie (a Podmienok zamestnávania 
ostatných zamestnancov Únie) stanovené v nariadení Rady (EHS, Eura
tom, ESUO) č. 259/68 ( 1 ). Bez toho, aby boli dotknuté rozhodnutia 
o vymenovaní a odvolaní, tieto tri inštitúcie sa môžu dohodnúť na 
tom, že vykonávaním niektorých alebo všetkých zostávajúcich právo
mocí udelených menovaciemu orgánu poveria ktorúkoľvek spomedzi 
seba. 

Menovací orgán môže poveriť riaditeľa vykonávaním ďalších úloh za 
predpokladu, že tieto úlohy nie sú v rozpore s pracovným zaťažením 
vyplývajúcim z jeho povinností riaditeľa úradu a nevedú k žiadnemu 
konfliktu záujmov ani neohrozujú úplnú nezávislosť riaditeľa. 

4. Úrad sa fyzicky nachádza v Európskom parlamente, ktorý mu 
poskytuje potrebné kancelárie a zariadenia administratívnej podpory. 

▼M2 
5. Riaditeľovi úradu pomáhajú zamestnanci, vo vzťahu ku ktorým 
riaditeľ vykonáva právomoci, ktoré sú udelené menovaciemu orgánu 
podľa Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a právomoci, 
ktoré sú udelené orgánu splnomocnenému uzatvárať pracovné zmluvy 
s ostatnými zamestnancami podľa Podmienok zamestnávania ostatných 
zamestnancov Európskej únie, ako stanovuje nariadenie Rady (EHS, 
Euratom, ESUO) č. 259/68 (ďalej len „právomoci menovacieho orgá
nu“). Úrad môže v akejkoľvek oblasti svojej činnosti využívať iných 
vyslaných národných expertov alebo iných zamestnancov, ktorí nie sú 
zamestnancami úradu. 

Na zamestnancov úradu sa vzťahuje služobný poriadok a podmienky 
zamestnávania ostatných zamestnancov, ako aj pravidlá prijaté na 
základe dohody medzi inštitúciami Únie na účely uplatňovania tohto 
služobného poriadku a podmienok zamestnávania ostatných 
zamestnancov. 

Výber pracovníkov nesmie viesť ku konfliktu záujmov medzi ich povin
nosťami v úrade a akýmikoľvek ďalšími úradnými povinnosťami, 
pričom pracovníci sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by bolo nezlu 
čiteľné s povahou ich povinností. 

▼B 
6. Úrad uzatvorí dohody s Európskym parlamentom a v náležitých 
prípadoch i s ďalšími inštitúciami o akýchkoľvek správnych opatreniach 
potrebných na umožnenie vykonávania svojich úloh, najmä dohôd týka
júcich sa personálu, služieb a podpory poskytovaných podľa odsekov 4, 
5 a 8. 

▼B 

( 1 ) Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968,, 
ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestná
vania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 56, 
4.3.1968).
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7. Rozpočtové prostriedky na výdavky úradu sa poskytujú v rámci 
samostatnej hlavy oddielu vo všeobecnom rozpočte Európskej únie 
týkajúceho sa Európskeho parlamentu. Rozpočtové prostriedky sú dosta
točné na zabezpečenie úplnej a nezávislej prevádzky úradu. Návrh 
rozpočtového plánu pre úrad predloží Európskemu parlamentu riaditeľ 
a návrh sa zverejní. Európsky parlament deleguje povinnosti povoľujú
ceho úradníka, pokiaľ ide o tieto rozpočtové prostriedky, na riaditeľa 
úradu. 

8. Na úrad sa vzťahuje nariadenie Rady č. 1 ( 1 ). 

Prekladateľské služby potrebné pre činnosť úradu a registra poskytuje 
Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie. 

9. Úrad a povoľujúci úradník Európskeho parlamentu sa delia 
o všetky informácie potrebné na vykonávanie svojich príslušných povin
ností podľa tohto nariadenia. 

10. Riaditeľ každoročne predkladá Európskemu parlamentu, Rade 
a Komisii správu o aktivitách úradu. 

11. Súdny dvor Európskej únie preskúma zákonnosť rozhodnutí 
úradu v súlade s článkom 263 ZFEÚ a v súlade s článkami 268 
a 340 ZFEÚ má súdnu právomoc v sporoch týkajúcich sa náhrady 
škody spôsobenej úradom. Ak úrad neprijme rozhodnutie v prípade, 
keď sa to vyžaduje podľa tohto nariadenia, možno na Súdnom dvore 
Európskej únie podať v súlade s článkom 265 ZFEÚ žalobu pre nečin
nosť. 

Článok 7 

Register európskych politických strán a nadácií 

1. Úrad vytvorí a spravuje register európskych politických strán 
a európskych politických nadácií. Informácie z registra sú v súlade 
s článkom 32 k dispozícii online. 

2. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie registra je Komisia splno
mocnená v súlade s článkom 36 a v rozsahu pôsobnosti príslušných 
ustanovení tohto nariadenia prijímať delegované akty týkajúce sa: 

a) informácií a podporných dokumentov uložených v úrade, pre ktoré 
má byť register príslušným archívom a ktoré zahŕňajú stanovy európ
skej politickej strany alebo európskej politickej nadácie, akékoľvek 
iné dokumenty predložené ako súčasť žiadostí o registráciu v súlade 
s článkom 8 ods. 2, akékoľvek dokumenty od členského štátu sídla 
podľa článku 15 ods. 2 a informácie o totožnosti osôb, ktoré sú 
členmi orgánov alebo zastávajú úrady, ktorým boli zverené právo
moci administratívneho, finančného a právneho zastúpenia, ako sa 
uvádza v článku 4 ods. 1 písm. f) a článku 5 ods. 1 písm. g); 

▼B 

( 1 ) Nariadenie Rady č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom 
hospodárskom spoločenstve (Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385/58).
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b) materiálov z registra uvedených v písmene a) tohto odseku, v prípade 
ktorých má byť register príslušný osvedčovať zákonnosť stanovenú 
úradom v súlade s jeho právomocami podľa tohto nariadenia. Úrad 
nie je príslušný, aby overoval, či európska politická strana alebo 
európska politická nadácia dodržiava akúkoľvek povinnosť alebo 
požiadavku, ktorá bola uložená dotknutej strane alebo nadácii člen
ským štátom sídla podľa článkov 4, 5 a článku 14 ods. 2, ktorá 
dopĺňa povinnosti a požiadavky stanovené v tomto nariadení. 

3. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vymedzí podrob
nosti systému registračných čísel, ktorý má register uplatňovať, a štan
dardné výpisy z registra, ktoré má register na požiadanie sprístupňovať 
tretím stranám, vrátane obsahu listov a dokumentov. Takéto výpisy 
neobsahujú iné osobné údaje ako totožnosť osôb, ktoré sú členmi 
orgánov alebo zastávajú úrady, ktorým boli zverené právomoci správ
neho, finančného a právneho zastúpenia, ako sa uvádza v článku 4 
ods. 1 písm. f) a článku 5 ods. 1 písm. g). Uvedené vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 
37. 

Článok 8 

Žiadosť o registráciu 

1. Žiadosť o registráciu sa podáva úradu. Žiadosť o registráciu ako 
európskej politickej nadácie sa podá iba prostredníctvom európskej poli
tickej strany, ku ktorej je žiadateľ formálne pridružený. 

2. K žiadosti sa prikladajú: 

a) doklady o tom, že žiadateľ spĺňa podmienky stanovené v článku 3, 
vrátane štandardného formálneho vyhlásenia v podobe stanovenej 
v prílohe; 

b) stanovy strany alebo nadácie, ktoré obsahujú ustanovenia požado
vané v článkoch 4 a 5, vrátane relevantných príloh a v náležitých 
prípadoch i vyhlásenie členského štátu sídla uvedeného v článku 15 
ods. 2. 

3. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 36 a v rozsahu 
pôsobnosti príslušných ustanovení tohto nariadenia prijímať delegované 
akty s cieľom: 

a) identifikovať akékoľvek doplňujúce informácie alebo podporné 
dokumenty v súvislosti s odsekom 2, potrebné na to, aby úrad 
v plnej miere vykonával svoje povinnosti podľa tohto nariadenia, 
pokiaľ ide o prevádzku registra; 

b) zmeniť štandardné formálne vyhlásenie uvedené v prílohe, pokiaľ 
ide o konkrétne údaje, ktoré má v prípade potreby vyplniť žiadateľ 
s cieľom zaistiť dostatočné množstvo informácií o signatárovi, jeho 
mandáte a európskej politickej strane alebo európskej politickej 
nadácii, ktorú má poverenie zastupovať na účely vyhlásenia. 

▼B
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4. Dokumentácia predložená úradu ako súčasť žiadosti sa 
bezodkladne zverejní na webovej stránke uvedenej v článku 32. 

Článok 9 

Preskúmanie žiadosti a rozhodnutie úradu 

1. Úrad skúma žiadosť s cieľom zistiť, či žiadateľ spĺňa podmienky 
registrácie stanovené v článku 3 a či stanovy obsahujú ustanovenia 
požadované v článkoch 4 a 5. 

2. Úrad prijme rozhodnutie o registrácii žiadateľa okrem prípadu, 
keď zistí, že žiadateľ nespĺňa podmienky registrácie stanovené v článku 
3 alebo že stanovy nezahŕňajú ustanovenia požadované v článkoch 4 
a 5. 

Úrad zverejní svoje rozhodnutie registrovať žiadateľa do jedného 
mesiaca od prijatia žiadosti o registráciu, alebo ak sa uplatňujú postupy 
stanovené v článku 15 ods. 4, do štyroch mesiacov od doručenia 
žiadosti o registráciu. 

Ak je žiadosť neúplná, úrad bezodkladne vyzve žiadateľa, aby predložil 
akékoľvek ďalšie požadované informácie. Lehota stanovená v druhom 
pododseku začne plynúť až od dátumu prijatia úplnej žiadosti úradom. 

3. Štandardné formálne vyhlásenie uvedené v článku 8 ods. 2 písm. a) 
sa považuje za dostatočné pre úrad, aby sa zistilo, či žiadateľ spĺňa 
podmienky uvedené v článku 3 ods. 1 písm. c) alebo článku 3 ods. 2 
písm. c) podľa toho, čo možno uplatniť. 

4. Rozhodnutie úradu o registrácii žiadateľa sa uverejní v Úradnom 
vestníku Európskej únie spolu so stanovami dotknutej strany alebo nadá
cie. Rozhodnutie o zamietnutí registrácie žiadateľa sa uverejní 
v Úradnom vestníku Európskej únie spolu s podrobnými dôvodmi 
zamietnutia. 

5. Každá zmena dokumentov alebo stanov predložená ako súčasť 
žiadosti o registráciu v súlade s článkom 8 ods. 2 sa oznámi úradu, 
ktorý primerane aktualizuje registráciu v súlade s postupmi stanovenými 
v článku 15 ods. 2 a 4. 

6. Aktualizovaný zoznam členských strán európskej politickej strany, 
pripojený k stanovám strany v súlade s článkom 4 ods. 2, sa zašle úradu 
každoročne. V prípade, že dôjde k zmenám, v dôsledku ktorých už 
európska politická strana ďalej nespĺňa podmienku stanovenú v článku 
3 ods. 1 písm. b), sa tieto zmeny oznámia úradu do štyroch týždňov po 
vykonaní týchto zmien. 

▼B
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Článok 10 

Overovanie dodržiavania podmienok a požiadaviek registrácie 

1. Bez toho, aby bol dotknutý postup stanovený v odseku 3, úrad 
pravidelne overuje, či registrované európske politické strany a európske 
politické nadácie naďalej spĺňajú podmienky registrácie stanovené 
v článku 3 a ustanovenia o riadení stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a), 
b) a d) až f) a článku 5 ods. 1 písm. a) až e) a g). 

2. Ak úrad zistí, že ktorákoľvek z podmienok registrácie alebo usta
novení o riadení uvedených v odseku 1 s výnimkou podmienok v článku 
3 ods. 1 písm. c) a článku 3 ods. 2 písm. c) už nie je splnená, oznámi to 
dotknutej európskej politickej strane alebo nadácii. 

3. ►M1 Európsky parlament, konajúc z vlastnej iniciatívy alebo na 
základe odôvodnenej žiadosti skupiny občanov predloženej v súlade 
s príslušnými ustanoveniami jeho rokovacieho poriadku, alebo Rada 
či Komisia môžu úradu predložiť žiadosť o overenie, či konkrétna 
európska politická strana alebo európska politická nadácia dodržiava 
podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 písm. c) a článku 3 ods. 2 
písm. c). V takýchto prípadoch a v prípadoch uvedených v článku 16 
ods. 3 písm. a) úrad požiada výbor nezávislých významných osobností 
ustanovený na základe článku 11 o stanovisko k príslušnej veci. Výbor 
predloží svoje stanovisko do dvoch mesiacov. ◄ 

V prípade, že úrad zistí skutočnosti, ktoré môžu vyvolávať pochybnosti 
týkajúce sa dodržiavania podmienok stanovených v článku 3 ods. 1 
písm. c) a článku 3 ods. 2 písm. c) konkrétnou európskou politickou 
stranou alebo európskou politickou nadáciou, informuje o tom Európsky 
parlament, Radu a Komisiu s cieľom umožniť ktorejkoľvek z týchto 
inštitúcií, aby podala žiadosť o overenie, ako je uvedené v prvom 
pododseku. Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, Európsky parla
ment, Rada a Komisia vyjadria svoj úmysel do dvoch mesiacov po 
prijatí týchto informácií. 

▼M2 
Postupy stanovené v prvom a druhom pododseku sa nesmú začať 
v období dvoch mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu. 
Uvedená lehota sa neuplatňuje na postup stanovený v článku 10a. 

▼B 
So zreteľom na stanovisko výboru úrad rozhodne, či sa má zrušiť regi
strácia dotknutej európskej politickej strany alebo európskej politickej 
nadácie. Rozhodnutie úradu je riadne odôvodnené. 

Rozhodnutie úradu o zrušení registrácie z dôvodov nedodržania 
podmienok stanovených v článku 3 ods. 1 písm. c) a článku 3 ods. 2 
písm. c) sa môže prijať iba v prípade zjavného a vážneho porušenia 
týchto podmienok. Rozhodnutie podlieha postupu stanovenému v 
odseku 4. 

▼B
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4. Rozhodnutie úradu o zrušení registrácie európskej politickej strany 
alebo nadácie z dôvodu zjavného a vážneho porušenia, pokiaľ ide 
o dodržiavanie podmienok stanovených v článku 3 ods. 1 písm. c) 
a článku 3 ods. 2 písm. c), sa oznámi Európskemu parlamentu 
a Rade. Rozhodnutie nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament 
a Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa 
oznámenia rozhodnutia Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali úrad 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. V prípade námietky Európ
skeho parlamentu a Rady zostane európska politická strana alebo 
nadácia registrovaná. 

Európsky parlament a Rada môžu namietať proti rozhodnutiu len 
z dôvodov súvisiacich s posúdením dodržiavania podmienok registrácie 
stanovených v článku 3 ods. 1 písm. c) a článku 3 ods. 2 písm. c). 

Dotknutá európska politická strana alebo európska politická nadácia 
musí byť informovaná o námietkach vznesených voči rozhodnutiu 
úradu o zrušení jej registrácie. 

Európsky parlament a Rada prijmú pozíciu v súlade so svojimi prísluš
nými pravidlami rozhodovania stanovenými v súlade so zmluvami. 
Každá námietka sa musí riadne odôvodniť a zverejniť. 

5. Rozhodnutie úradu o zrušení registrácie európskej politickej strany 
alebo európskej politickej nadácie, voči ktorému nebola vznesená 
námietka podľa postupu uvedeného v odseku 4, sa uverejní v Úradnom 
vestníku Európskej únie spolu s podrobnými dôvodmi zrušenia regi
strácie a nadobúda účinnosť tri mesiace odo dňa takéhoto zverejnenia. 

6. Európska politická nadácia automaticky stráca svoj štatút ako taký, 
ak je európska politická strana, ku ktorej je pridružená, vymazaná 
z registra. 

▼M2 

Článok 10a 

Postup overovania porušovania pravidiel o ochrane osobných 
údajov 

1. Žiadna európska politická strana alebo európska politická nadácia 
nesmie úmyselne ovplyvňovať ani sa usilovať ovplyvniť výsledok 
volieb do Európskeho parlamentu tým, že by ťažila z porušenia prísluš
ných pravidiel o ochrane osobných údajov fyzickou alebo právnickou 
osobou. 

▼B
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2. Ak je úrad informovaný o rozhodnutí vnútroštátneho dozorného 
orgánu v zmysle článku 4 bod 21 nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 ( 1 ), v ktorom sa konštatuje, že fyzická alebo 
právnická osoba porušila príslušné pravidlá o ochrane osobných údajov, 
a ak z daného rozhodnutia vyplýva alebo ak sú iné opodstatnené 
dôvody domnievať sa, že porušenie súvisí s politickými činnosťami 
európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie v kontexte 
volieb do Európskeho parlamentu, úrad túto záležitosť postúpi výboru 
nezávislých významných osobností zriadenému článkom 11 tohto naria
denia. Úrad sa môže v prípade potreby spojiť s príslušným vnútro 
štátnym dozorným orgánom. 

3. Výbor uvedený v odseku 2 poskytne stanovisko k tomu, či 
dotknutá európska politická strana alebo dotknutá európska politická 
nadácia úmyselne ovplyvnila alebo sa usilovala ovplyvniť výsledok 
volieb do Európskeho parlamentu tým, že ťažila z uvedeného porušenia. 
Úrad požiada o toto stanovisko bez zbytočného odkladu, a to najneskôr 
do jedného mesiaca po tom, ako bol informovaný o rozhodnutí vnútro 
štátneho dozorného orgánu. Úrad určí pre výbor krátku a primeranú 
lehotu na vydanie stanoviska. Výbor túto lehotu dodrží. 

4. So zreteľom na stanovisko výboru úrad podľa článku 27 ods. 2 
písm. a) bodu vii) rozhodne, či sa majú uložiť finančné sankcie 
dotknutej európskej politickej strane alebo dotknutej európskej politickej 
nadácii. Rozhodnutie úradu sa musí riadne odôvodniť, najmä s ohľadom 
na stanovisko výboru, a musí sa urýchlene uverejniť. 

5. Postupom stanoveným v tomto článku nie je dotknutý postup 
stanovený v článku 10. 

▼B 

Článok 11 

Výbor nezávislých významných osobností 

1. Týmto sa zriaďuje výbor nezávislých významných osobností 
(ďalej len „výbor“). Výbor pozostáva zo šiestich členov, pričom 
dvoch členov vymenuje Európsky parlament, dvoch Rada a dvoch 
Komisia. Členovia výboru sa volia na základe ich osobných a odborných 
kvalít. Nesmú byť členmi Európskeho parlamentu, Rady ani Komisie, 
ani mať volebný mandát, byť z radov úradníkov alebo ostatných 
zamestnancov Európskej únie, byť súčasnými či bývalými zamestnan
cami európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie. 

Členovia výboru vykonávajú svoje povinnosti nezávisle. Nesmú poža
dovať ani prijímať pokyny od žiadnej inštitúcie ani vlády, ani od žiad
neho iného orgánu, úradu či agentúry a zdržia sa všetkých činností, 
ktoré sú nezlučiteľné s povahou ich povinností. 

▼M2 

( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

F4_Nariadenie o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií

- 283 -



 

02014R1141 — SK — 27.03.2019 — 002.001 — 15 

Výbor sa obnovuje po každých voľbách do Európskeho parlamentu do 
šiestich mesiacov po skončení prvej schôdze Európskeho parlamentu. 
Mandát členov nemožno obnoviť. 

2. Výbor prijme vlastný rokovací poriadok. Predsedu výboru volia 
jeho členovia z vlastných radov v súlade s uvedeným rokovacím poriad
kom. Sekretariát a financovanie výboru zabezpečuje Európsky parla
ment. Sekretariát výboru koná výlučne pod vedením výboru. 

3. ►M2 Na žiadosť úradu výbor poskytne stanovisko: 

a) ku každému prípadnému jasnému a závažnému porušeniu hodnôt, na 
ktorých je založená Únia a ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 1 
písm. c) a v článku 3 ods. 2 písm. c), európskou politickou stranou 
alebo európskou politickou nadáciou; 

b) k tomu, či európska politická strana alebo európska politická nadácia 
úmyselne ovplyvnila alebo sa usilovala ovplyvniť výsledok volieb 
do Európskeho parlamentu tým, že ťažila z porušenia príslušných 
pravidiel o ochrane osobných údajov. 

V prípadoch uvedených v písmenách a) a b) prvého pododseku môže 
výbor požiadať, aby mu úrad, Európsky parlament, dotknutá európska 
politická strana alebo dotknutá európska politická nadácia, iné politické 
strany, politické nadácie alebo iné zainteresované strany predložili 
akýkoľvek relevantný dokument a dôkaz, a zároveň môže požiadať 
o vypočutie ich zástupcov. V prípade uvedenom v písmene b) prvého 
pododseku vnútroštátny dozorný orgán uvedený v článku 10a spolupra
cuje s výborom v súlade s príslušným právom. ◄ 

Vo svojich stanoviskách výbor plne zohľadní základné právo na 
slobodu združovania a potrebu zabezpečiť pluralitu politických strán 
v Európe. 

Stanoviská výboru sa bezodkladne uverejnia. 

KAPITOLA III 

PRÁVNY ŠTATÚT EURÓPSKYCH POLITICKÝCH STRÁN 
A EURÓPSKYCH POLITICKÝCH NADÁCIÍ 

Článok 12 

Právna subjektivita 

Európske politické strany a európske politické nadácie majú európsku 
právnu subjektivitu. 

Článok 13 

Právne uznanie a právna spôsobilosť 

Európske politické strany a európske politické nadácie sa právne uzná
vajú a majú právnu spôsobilosť vo všetkých členských štátoch. 

▼B
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Článok 14 

Uplatniteľné právo 

1. Európske politické strany a európske politické nadácie sa riadia 
týmto nariadením. 

2. Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré toto nariadenie neupravuje alebo ich 
upravuje len čiastočne, európske politické strany a európske politické 
nadácie sa v tých aspektoch, ktoré upravené nie sú, riadia uplatniteľ
nými ustanoveniami vnútroštátneho práva členského štátu, v ktorom 
majú svoje príslušné sídla. 

Činnosti, ktoré európske politické strany a európske politické nadácie 
vykonávajú v iných členských štátoch, sa riadia príslušnými vnútroštát
nymi predpismi týchto členských štátov. 

3. Pokiaľ ide o záležitosti, ktoré toto nariadenie alebo uplatniteľné 
ustanovenia podľa odseku 2 neupravujú alebo ich upravujú len čias
točne, európske politické strany a európske politické nadácie sa 
v tých aspektoch, ktoré v nich upravené nie sú, riadia ustanoveniami 
svojich príslušných stanov. 

Článok 15 

Nadobudnutie európskej právnej subjektivity 

1. Európska politická strana alebo európska politická nadácia získa
vajú v súlade s článkom 9 európsku právnu subjektivitu v deň uverej
nenia rozhodnutia úradu o ich registrácii v Úradnom vestníku Európskej 
únie. 

2. Pokiaľ to vyžaduje členský štát, v ktorom má žiadateľ o registráciu 
ako európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie svoje 
sídlo, k žiadosti predloženej podľa článku 8 sa pripojí vyhlásenie 
vydané týmto členským štátom, ktoré potvrdzuje, že žiadateľ spĺňa 
všetky príslušné vnútroštátne požiadavky súvisiace so žiadosťou a že 
jeho stanovy sú v súlade s uplatniteľným právom uvedeným v článku 
14 ods. 2 prvom pododseku. 

3. V prípade, že žiadateľ má právnu subjektivitu podľa práva člen
ského štátu, tento členský štát považuje nadobudnutie európskej právnej 
subjektivity za zmenu vnútroštátnej právnej subjektivity na nástupnícku 
európsku právnu subjektivitu. Európska právna subjektivita v plnom 
rozsahu zachová všetky predošlé práva a povinnosti bývalého vnútro 
štátneho právneho subjektu, ktorý ako taký zaniká. Dotknuté členské 
štáty v súvislosti s takou zmenou neuplatňujú žiadne reštriktívne 
podmienky. Žiadateľovo sídlo naďalej ostáva v dotknutom členskom 
štáte, až kým sa neuverejní rozhodnutie podľa článku 9. 

4. Pokiaľ to vyžaduje členský štát, v ktorom má žiadateľ sídlo, úrad 
stanoví dátum uverejnenia podľa odseku 1 až po konzultácii s uvedeným 
členským štátom. 

▼B
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Článok 16 

Zánik európskej právnej subjektivity 

1. Európska politická strana alebo európska politická nadácia stráca 
svoju európsku právnu subjektivitu po nadobudnutí účinnosti rozhod
nutia úradu o jej výmaze z registra, ako bolo uverejnené v Úradnom 
vestníku Európskej únie. Rozhodnutie nadobúda účinnosť tri mesiace po 
tomto uverejnení, pokiaľ príslušná európska politická strana alebo 
európska politická nadácia nepožiada o kratšiu lehotu. 

2. Európska politická strana alebo európska politická nadácia sa 
z registra vymaže na základe rozhodnutia úradu, a to: 

a) v dôsledku rozhodnutia prijatého podľa článku 10 ods. 2 až 5; 

b) v prípade okolností uvedených v článku 10 ods. 6; 

c) na žiadosť európskej politickej strany alebo európskej politickej 
nadácie; alebo 

d) v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. b) prvého pododseku. 

3. Pokiaľ európska politická strana alebo európska politická nadácia 
závažným spôsobom nespĺňa príslušné povinnosti vyplývajúce z vnútro 
štátneho práva uplatniteľného podľa článku 14 ods. 2 prvého podod
seku, členský štát, v ktorom má sídlo, sa môže obrátiť na úrad s riadne 
odôvodnenou žiadosťou o zrušenie registrácie, v ktorej musí byť presne 
a v plnom rozsahu uvedené, o aké nezákonné činnosti ide a ktoré 
konkrétne vnútroštátne požiadavky sa nedodržali. V takýchto prípadoch 
úrad: 

a) začne postup overovania v súlade s článkom 10 ods. 3, pokiaľ ide 
o veci týkajúce sa výlučne alebo prevažne prvkov ovplyvňujúcich 
rešpektovanie hodnôt, na ktorých je Únia založená, ako sú stanovené 
v článku 2 Zmluvy o EÚ. Uplatňuje sa aj článok 10 ods. 4, 5 a 6; 

b) rozhodne o výmaze príslušnej európskej politickej strany alebo 
európskej politickej nadácie z registra, pokiaľ ide o ostatné veci 
a v prípade, že dotknutý členský štát prostredníctvom odôvodnenej 
žiadosti potvrdí, že boli vyčerpané všetky vnútroštátne opravné 
prostriedky. 

Ak európska politická strana alebo európska politická nadácia závažným 
spôsobom nedodržiava príslušné povinnosti vyplývajúce z vnútroštát
neho práva uplatniteľného podľa článku 14 ods. 2 druhého pododseku 
a ak sa príslušná vec výlučne alebo prevažne týka prvkov ovplyvňujú
cich rešpektovanie hodnôt, na akých je Únia založená, ako sú stanovené 
v článku 2 Zmluvy o EÚ, príslušný členský štát sa môže obrátiť na úrad 
so žiadosťou v súlade s ustanoveniami prvého pododseku tohto odseku. 
Úrad postupuje v súlade s písmenom a) prvého pododseku tohto 
odseku. 

Úrad vo všetkých prípadoch koná bez zbytočného odkladu. Úrad infor
muje dotknutý členský štát a dotknutú európsku politickú stranu alebo 
európsku politickú nadáciu o ďalšom postupe v súvislosti s odôvod
nenou žiadosťou o zrušenie registrácie. 

▼B
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4. Úrad stanoví dátum uverejnenia podľa odseku 1 po konzultácii 
s členským štátom, v ktorom má európska politická strana alebo 
európska politická nadácia svoje sídlo. 

5. Ak dotknutá európska politická strana alebo európska politická 
nadácia nadobudne právnu subjektivitu podľa práva členského štátu 
svojho sídla, tento členský štát považuje takéto nadobudnutie za 
zmenu európskej právnej subjektivity na vnútroštátnu právnu subjekti
vitu, ktorá v plnom rozsahu zachováva predošlé práva a povinnosti 
bývalého európskeho právneho subjektu. Príslušný členský štát v súvi
slosti s touto zmenou neuplatňuje žiadne reštriktívne podmienky. 

6. Ak európska politická strana alebo európska politická nadácia 
nenadobudne právnu subjektivitu podľa práva členského štátu svojho 
sídla, ukončí svoju činnosť v súlade s uplatniteľným právom tohto 
členského štátu. Dotknutý členský štát môže požiadať, aby k takému 
ukončeniu činnosti došlo až po nadobudnutí vnútroštátnej právnej 
subjektivity dotknutou stranou alebo nadáciou v súlade s odsekom 5. 

7. Vo všetkých prípadoch uvedených v odsekoch 5 a 6 dotknutý 
členský štát zabezpečí, aby sa podmienka neziskovosti stanovená v článku 
3 dodržiavala v plnom rozsahu. Úrad alebo povoľujúci úradník Európ
skeho parlamentu sa môžu s dotknutým členským štátom dohodnúť na 
podmienkach zániku európskej právnej subjektivity, a to najmä s cieľom 
zabezpečiť vymoženie akýchkoľvek finančných prostriedkov získaných 
zo všeobecného rozpočtu Európskej únie a uhradenie akýchkoľvek 
finančných sankcií uložených v súlade s článkom 27. 

KAPITOLA IV 

FINANCOVANIE 

Článok 17 

Podmienky financovania 

1. Európska politická strana, ktorá je registrovaná v súlade 
s podmienkami a postupmi stanovenými v tomto nariadení a zastúpená 
v Európskom parlamente najmenej jedným svojím členom a nenachádza 
sa v žiadnej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách, ktorá by viedla k jej vylúčeniu, môže 
požiadať o finančné prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej 
únie v súlade s podmienkami, ktoré povoľujúci úradník Európskeho 
parlamentu uverejní v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 
o príspevky. 

2. Európska politická nadácia, ktorá je pridružená k európskej poli
tickej strane oprávnenej žiadať o finančné prostriedky podľa odseku 1, 
ktorá je zaregistrovaná v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými 
v tomto nariadení a nenachádza sa v žiadnej zo situácií uvedených 
v článku 106 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorá by 
viedla k jej vylúčeniu, môže požiadať o finančné prostriedky zo všeo
becného rozpočtu Európskej únie v súlade s podmienkami, ktoré povo 
ľujúci úradník Európskeho parlamentu uverejní v rámci výzvy na pred
kladanie návrhov. 

▼B
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3. Na účely stanovenia oprávnenosti na financovanie zo všeobecného 
rozpočtu Európskej únie v súlade s odsekom 1 tohto článku a článkom 
3 ods. 1 písm. b) a na účely uplatnenia článku 19 ods. 1 sa poslanec 
Európskeho parlamentu považuje za člena iba jednej európskej poli
tickej strany, ktorá, ak je to relevantné, je tou stranou, ku ktorej je 
pridružená jeho vnútroštátna alebo regionálna politická strana k posled
nému dňu lehoty na predloženie žiadosti o financovanie. 

▼M1 
4. Finančné príspevky alebo granty zo všeobecného rozpočtu Európ
skej únie nesmú prekročiť 90 % ročných refundovateľných výdavkov 
uvedených v rozpočte európskej politickej strany a 95 % oprávnených 
nákladov, ktoré vznikli európskej politickej nadácii. Európske politické 
strany môžu použiť akúkoľvek nevyužitú časť príspevku Únie, ktorý im 
bol pridelený na refundovateľné výdavky, počas rozpočtového roku 
nasledujúceho po pridelení príspevku. V súlade s nariadením o rozpoč
tových pravidlách sa nepoužité sumy po uplynutí uvedeného rozpočto
vého roku vracajú. 

▼B 
5. V rámci obmedzení stanovených v článkoch 21 a 22 medzi 
výdavky refundovateľné prostredníctvom finančného príspevku patria 
administratívne výdavky a výdavky spojené s technickou pomocou, 
schôdzami, výskumom, cezhraničnými akciami, štúdiami, informáciami 
a publikáciami, ako aj výdavky spojené s kampaňami. 

Článok 18 

Žiadosť o financovanie 

1. Na to, aby európska politická strana alebo európska politická 
nadácia, ktorá spĺňa podmienky uvedené v článku 17 ods. 1 alebo ods. 2, 
získala finančné prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, 
musí predložiť žiadosť Európskemu parlamentu po výzve na predkla
danie žiadostí o príspevky alebo výzve na predkladanie návrhov. 

▼M2 
2. Európska politická strana a európska politická nadácia musí v čase 
predloženia tejto žiadosti spĺňať povinnosti uvedené v článku 23 a odo 
dňa predloženia žiadosti do konca rozpočtového roku alebo činnosti, na 
ktoré sa príspevok alebo grant vzťahuje, musí zostať zapísaná v registri 
a nesmie byť predmetom žiadnej zo sankcií uvedených v článku 27 
ods. 1 a článku 27 ods. 2 písm. a) bodoch v), vi) a vii). 

▼M1 
2a. Európska politická strana vo svojej žiadosti uvedie dôkazy o tom, 
že jej členské strany z EÚ spravidla mali na svojich webových sídlach 
počas 12 mesiacov predchádzajúcich konečnému termínu podania 
žiadostí jasne viditeľným a používateľsky ústretovým spôsobom zverej
nený politický program a logo európskej politickej strany. 

▼B 
3. Európska politická nadácia priloží k svojej žiadosti svoj ročný 
pracovný program alebo akčný plán. 

4. Povoľujúci úradník Európskeho parlamentu prijme rozhodnutie do 
troch mesiacov od uzávierky výzvy na predkladanie žiadostí o príspevky 
alebo výzvy na predkladanie návrhov a pridelí a spravuje príslušné 
rozpočtové prostriedky v súlade s nariadením o rozpočtových pravid
lách. 

▼B
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5. Európska politická nadácia môže požiadať o financovanie zo všeo
becného rozpočtu Európskej únie len prostredníctvom európskej poli
tickej strany, ku ktorej je pridružená. 

Článok 19 

Kritériá poskytovania finančných prostriedkov a ich rozdeľovanie 

▼M1 
1. Príslušné rozpočtové prostriedky, ktoré sú k dispozícii pre 
európske politické strany a európske politické nadácie, ktorým boli 
pridelené príspevky alebo granty v súlade s článkom 18, sa každoročne 
rozdeľujú na základe tohto kľúča: 

— 10 % sa rozdelí medzi európske politické strany, ktoré sú príjem
cami, v rovnakých podieloch, 

— 90 % sa rozdelí medzi európske politické strany, ktoré sú príjem
cami, pomerne podľa ich podielu zvolených poslancov Európskeho 
parlamentu. 

Rovnaký kľúč rozdelenia sa použije na poskytnutie financovania európ
skym politickým nadáciám na základe ich pridruženia k európskej poli
tickej strane. 

▼B 
2. Rozdelenie uvedené v odseku 1 sa zakladá na počte zvolených 
poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sú členmi európskej politickej 
strany uchádzajúcej sa o financovanie k poslednému dňu lehoty na 
predloženie žiadostí o financovanie, pričom sa zohľadní článok 17 
ods. 3. 

Po uvedenom dátume nemajú zmeny počtu poslancov žiadny vplyv na 
príslušný podiel finančných prostriedkov poskytnutých jednotlivým 
európskym politickým stranám alebo európskym politickým nadáciám. 
Tým nie je dotknutá požiadavka uvedená v článku 17 ods. 1, aby bola 
európska politická strana zastúpená v Európskom parlamente najmenej 
jedným z jej členov. 

Článok 20 

Dary a príspevky 

1. Európske politické strany a európske politické nadácie môžu 
prijímať dary od fyzických alebo právnických osôb v hodnote najviac 
18 000 EUR ročne na jedného darcu. 

2. Európske politické strany a európske politické nadácie predkladajú 
súčasne s ročnou účtovnou závierkou v súlade s článkom 23 aj zoznam 
všetkých darcov a ich zodpovedajúcich darov s uvedením charakteru 
a hodnoty jednotlivých darov. Tento odsek sa vzťahuje aj na príspevky 
členských strán európskych politických strán a členských organizácií 
európskych politických nadácií. 

V prípade darov od fyzických osôb v hodnote presahujúcej 1 500 EUR 
a nižšej alebo rovnajúcej sa 3 000 EUR dotknutá európska politická 
strana alebo európska politická nadácia uvedie, či príslušní darcovia 
dali predchádzajúci písomný súhlas s uverejnením v súlade s článkom 
32 ods. 1 písm. e). 

▼B
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3. Dary prijaté európskymi politickými stranami a európskymi poli
tickými nadáciami v priebehu šiestich mesiacov pred voľbami do 
Európskeho parlamentu sa musia raz za týždeň písomne oznámiť 
úradu v súlade s odsekom 2. 

4. Jednotlivé dary, ktorých hodnota presahuje 12 000 EUR a ktoré 
európske politické strany a európske politické nadácie prijali, sa musia 
bezodkladne písomne oznámiť úradu v súlade s odsekom 2. 

5. Európske politické strany a európske politické nadácie nesmú 
prijať žiadny z týchto darov či príspevkov: 

a) anonymné dary alebo príspevky; 

b) dary z rozpočtov politických skupín v Európskom parlamente; 

c) dary od žiadneho orgánu verejnej moci z členského štátu či tretej 
krajiny ani od žiadneho podnikateľského subjektu, na ktorý môže 
mať tento orgán verejnej moci priamy alebo nepriamy dominantný 
vplyv na základe vlastníctva tohto subjektu, finančnej účasti v ňom 
alebo predpisov, ktoré sa naň uplatňujú; alebo 

d) dary od žiadnych súkromných subjektov so sídlom v tretej krajine 
alebo od jednotlivcov z tretej krajiny, ktorí nemajú právo voliť vo 
voľbách do Európskeho parlamentu. 

6. Akýkoľvek dar, ktorý podľa tohto nariadenia nie je povolený, sa 
musí do 30 dní odo dňa od jeho prijatia európskou politickou stranou 
alebo európskou politickou nadáciou: 

a) vrátiť darcovi alebo akejkoľvek osobe konajúcej v mene darcu; alebo 

b) ak nie je možné takýto dar vrátiť, oznámiť ho úradu a Európskemu 
parlamentu. Povoľujúci úradník Európskeho parlamentu stanoví 
výšku pohľadávky a povolí vymáhanie v súlade s ustanoveniami 
článkov 78 a 79 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Finančné 
prostriedky sa zaúčtujú ako všeobecné príjmy do rozpočtového 
oddielu Európskeho parlamentu všeobecného rozpočtu Európskej 
únie. 

7. Príspevky európskej politickej strane od jej členov sú povolené. 
Hodnota takýchto príspevkov nesmie presiahnuť 40 % ročného rozpočtu 
európskej politickej strany. 

8. Príspevky pre európsku politickú nadáciu od jej členov a od 
európskej politickej strany, ku ktorej je pridružená, sú povolené. 
Hodnota takých príspevkov nesmie presiahnuť 40 % ročného rozpočtu 
európskej politickej nadácie a nesmú pochádzať z finančných 
prostriedkov prijatých európskou politickou stranou podľa tohto naria
denia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. 

Dôkazné bremeno nesie príslušná európska politická strana, ktorá vo 
svojich účtovných záznamoch jasne uvedie pôvod finančných 
prostriedkov použitých na financovanie svojej pridruženej európskej 
politickej nadácie. 

▼B
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9. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 7 a 8, môžu európske poli
tické strany a európske politické nadácie prijímať od občanov, ktorí sú 
ich členmi, príspevky až do výšky 18 000 EUR ročne na jedného člena, 
pokiaľ príslušný člen poskytuje tieto príspevky vo vlastnom mene. 

Horná hranica uvedená v prvom pododseku sa neuplatňuje v prípade, 
keď je príslušný člen zároveň aj zvoleným poslancom Európskeho 
parlamentu, vnútroštátneho parlamentu či regionálneho parlamentu, 
alebo regionálneho zhromaždenia. 

10. Všetky príspevky, ktoré podľa tohto nariadenia nie sú povolené, 
sa musia vrátiť v súlade s odsekom 6. 

Článok 21 

Financovanie kampaní v rámci volieb do Európskeho parlamentu 

1. S výhradou druhého pododseku sa môžu finančné prostriedky 
európskych politických strán zo všeobecného rozpočtu Európskej únie 
alebo z akéhokoľvek iného zdroja použiť na financovanie kampaní 
vedených v rámci volieb do Európskeho parlamentu, na ktorých sa 
európske politické strany alebo ich členovia zúčastňujú v súlade 
s článkom 3 ods. 1 písm. d). 

V súlade s článkom 8 Aktu o priamych a všeobecných voľbách 
poslancov Európskeho parlamentu ( 1 ) sa financovanie a prípadné obme
dzenie výdavkov pre všetky politické strany, kandidátov a tretie strany 
spojených s voľbami do Európskeho parlamentu, ako aj ich účasť na 
týchto voľbách riadi v každom členskom štáte vnútroštátnymi 
predpismi. 

2. Výdavky spojené s kampaňami uvedenými v odseku 1 musia byť 
jasne označené ako také v ročných účtovných závierkach európskych 
politických strán. 

Článok 22 

Zákaz financovania 

1. Bez ohľadu na článok 21 ods. 1 finančné prostriedky európskych 
politických strán zo všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo 
z akéhokoľvek iného zdroja sa nesmú použiť na priame ani nepriame 
financovanie iných politických strán, a najmä vnútroštátnych strán alebo 
kandidátov. Tieto vnútroštátne politické strany a kandidáti sa naďalej 
riadia vnútroštátnymi predpismi. 

2. Finančné prostriedky európskych politických nadácií zo všeobec
ného rozpočtu Európskej únie alebo z akéhokoľvek iného zdroja sa 
nesmú použiť na iné účely než na financovanie ich úloh vymenovaných 
v článku 2 bode 4 a na výdavky, ktoré priamo súvisia s cieľmi uvede
nými v ich stanovách v súlade s článkom 5. Nesmú sa najmä použiť na 
priame ani nepriame financovanie volieb, politických strán alebo kandi
dátov, či iných nadácií. 

3. Finančné prostriedky európskych politických strán a európskych 
politických nadácií zo všeobecného rozpočtu Európskej únie sa nesmú 
použiť na financovanie referendových kampaní. 

▼B 

( 1 ) Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 5.
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KAPITOLA V 

KONTROLA A SANKCIE 

Článok 23 

Účtovná závierka, ohlasovacia povinnosť a povinnosť vykonať 
audit 

1. Najneskôr do šiestich mesiacov po skončení rozpočtového roku 
európske politické strany a európske politické nadácie predložia úradu 
a v kópii povoľujúcemu úradníkovi Európskeho parlamentu a prísluš
nému národnému kontaktnému miestu členského štátu svojho sídla: 

a) svoju ročnú účtovnú závierku a sprievodné poznámky zahŕňajúce 
príjmy a výdavky, aktíva a záväzky na začiatku a na konci rozpoč
tového roku v súlade s právom uplatniteľným v členskom štáte, 
v ktorom majú svoje sídlo, a svoju ročnú účtovnú závierku na 
základe medzinárodných účtovných štandardov vymedzených 
v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1606/2002 ( 1 ); 

b) správu o externom audite ročnej účtovnej závierky, ktorým sa overí 
tak spoľahlivosť tejto účtovnej závierky, ako aj zákonnosť a správ
nosť príjmov a výdavkov, pričom tento audit vykoná nezávislý 
subjekt alebo odborník, a 

c) zoznam darcov a prispievateľov a ich zodpovedajúcich darov alebo 
príspevkov nahlásených v súlade s článkom 20 ods. 2, 3 a 4. 

2. Ak sú výdavky európskych politických strán spojené s výdavkami 
vnútroštátnych politických strán alebo výdavky európskych politických 
nadácií spojené s výdavkami vnútroštátnych politických nadácií alebo 
iných organizácií, doklad o takýchto výdavkoch vynaložených európ
skymi politickými stranami alebo európskymi politickými nadáciami 
priamo alebo prostredníctvom týchto tretích strán musí byť zahrnutý 
do ročnej účtovnej závierky uvedenej v odseku 1. 

3. Nezávislé externé subjekty alebo odborníkov uvedených v odseku 
1 písm. b) vyberá, poveruje a platí Európsky parlament. Majú riadne 
oprávnenie na audit účtovnej závierky podľa práva uplatniteľného 
v členskom štáte, v ktorom majú sídlo alebo sú usadené. 

4. Európske politické strany a európske politické nadácie poskytnú 
všetky informácie požadované nezávislými subjektmi alebo odborníkmi 
na účely auditu. 

5. Nezávislé subjekty alebo odborníci informujú úrad a povoľujúceho 
úradníka Európskeho parlamentu o akejkoľvek podozrivej nezákonnej 
činnosti, podvode alebo korupcii, ktoré môžu poškodiť finančné záujmy 
Únie. Úrad a povoľujúci úradník Európskeho parlamentu o tom infor
mujú príslušné národné kontaktné miesta. 

▼B 

( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 
o uplatňovaní medzinárodných účtovných štandardov (Ú. v. ES L 243, 
11.9.2002, s. 1).
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Článok 24 

Všeobecné pravidlá týkajúce sa kontroly 

1. Kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia 
európskymi politickými stranami a európskymi politickými nadáciami 
vykonáva úrad v spolupráci s povoľujúcim úradníkom Európskeho 
parlamentu a príslušnými členskými štátmi. 

2. Úrad kontroluje, či európske politické strany a európske politické 
nadácie dodržiavajú svoje povinnosti podľa tohto nariadenia, najmä 
v súvislosti s článkom 3, článkom 4 ods. 1 písm. a), b) a d) až f), 
článkom 5 ods. 1 písm. a) až e) a písm. g), článkom 9 ods. 5 a 6 
a článkami 20, 21 a 22. 

Povoľujúci úradník Európskeho parlamentu v súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách kontroluje, či európske politické strany 
a európske politické nadácie dodržiavajú povinnosti spojené s financo
vaním Úniou podľa tohto nariadenia. Pri vykonávaní týchto kontrol 
Európsky parlament prijme nevyhnutné opatrenia v oblasti predchá
dzania a boja proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie. 

3. Kontrola úradom a povoľujúcim úradníkom Európskeho parla
mentu uvedená v odseku 2 sa nevzťahuje na to, či európske politické 
strany a európske politické nadácie dodržiavajú svoje povinnosti podľa 
uplatniteľného vnútroštátneho práva uvedeného v článku 14. 

4. Európske politické strany a európske politické nadácie poskytnú 
všetky informácie požadované úradom, povoľujúcim úradníkom Európ
skeho parlamentu, Dvorom audítorov, Európskym úradom pre boj proti 
podvodom (OLAF) alebo členskými štátmi, ktoré sú nevyhnutné na 
účely vykonávania kontrol, za ktoré sú podľa tohto nariadenia zodpo
vedné. 

Na požiadanie a na účely kontroly dodržiavania ustanovení článku 20 
európske politické strany a európske politické nadácie poskytnú úradu 
informácie týkajúce sa príspevkov poskytnutých jednotlivými členmi 
a totožnosti týchto členov. V prípade potreby môže úrad okrem toho 
požiadať európske politické strany o poskytnutie podpísaných potvrdzu
júcich vyhlásení od členov, ktorí majú volené mandáty, na účely 
kontroly dodržiavania podmienky stanovenej v článku 3 ods. 1 písm. b) 
prvom pododseku. 

Článok 25 

Vykonávanie a kontrola so zreteľom na financovanie z prostriedkov 
Únie 

1. Rozpočtové prostriedky na financovanie európskych politických 
strán a európskych politických nadácií sa stanovujú v rámci ročného 
rozpočtového postupu a vynakladajú sa v súlade s týmto nariadením 
a nariadením o rozpočtových pravidlách. 

▼B
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Podmienky týkajúce sa príspevkov a grantov stanoví povoľujúci úradník 
Európskeho parlamentu vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevky 
a vo výzve na predkladanie návrhov. 

2. Kontrola finančných prostriedkov prijatých zo všeobecného 
rozpočtu Európskej únie a ich využívania sa vykonáva v súlade s naria
dením o rozpočtových pravidlách. 

Kontrola sa vykonáva aj na základe ročného osvedčovania externým 
a nezávislým auditom, ako sa stanovuje v článku 23 ods. 1. 

3. Dvor audítorov vykonáva svoje audítorské právomoci v súlade 
s článkom 287 ZFEÚ. 

4. Európske politické strany a európske politické nadácie, ktorým sa 
poskytnú finančné prostriedky v súlade s týmto nariadením, predložia 
Dvoru audítorov na jeho žiadosť všetky dokumenty alebo informácie 
s cieľom umožniť mu vykonávanie jeho úlohy. 

5. Rozhodnutie o príspevku alebo grante alebo dohoda o príspevku 
alebo grante musí výslovne stanovovať, že Európsky parlament a Dvor 
audítorov sú oprávnení vykonať v európskej politickej strane, ktorá 
dostala príspevok, alebo európskej politickej nadácii, ktorá dostala 
grant zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, audit na základe 
záznamov a na mieste. 

6. Dvor audítorov a povoľujúci úradník Európskeho parlamentu 
alebo akýkoľvek iný externý subjekt poverený povoľujúcim úradníkom 
Európskeho parlamentu môže vykonávať potrebné overenia a kontroly 
na mieste s cieľom overiť zákonnosť výdavkov a riadne vykonávanie 
ustanovení rozhodnutia o príspevku alebo grante alebo dohody 
o príspevku alebo grante a v prípade európskych politických nadácií 
riadne vykonávanie pracovného programu alebo akcie. Dotknutá 
európska politická strana alebo európska politická nadácia predloží 
všetky dokumenty alebo informácie potrebné na vykonanie tejto úlohy. 

7. OLAF môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií 
na mieste, a to v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými 
v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
č. 883/2013 ( 1 ) a v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ( 2 ) na 
účely zistenia, či v súvislosti s príspevkami alebo grantmi poskytnutými 
podľa tohto nariadenia nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek 
inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. 
V prípade potreby môžu jeho zistenia viesť k rozhodnutiu povoľujúceho 
úradníka Európskeho parlamentu o vymáhaní. 

▼B 

( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 
z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom 
pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) 
č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1). 

( 2 ) Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách 
a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finanč
ných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi 
(Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).
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Článok 26 

Technická podpora 

Všetka technická podpora poskytovaná Európskym parlamentom európ
skym politickým stranám je založená na zásade rovnakého zaobchádza
nia. Poskytuje sa za podmienok, ktoré nie sú menej výhodné ako 
podmienky pre externé organizácie a združenia, ktorým môžu byť 
poskytnuté podobné možnosti, a poskytuje sa na základe faktúry 
a platby. 

Článok 27 

Sankcie 

1. V súlade s článkom 16 úrad rozhodne o výmaze európskej poli
tickej strany alebo európskej politickej nadácie z registra ako sankcie 
v ktoromkoľvek z týchto prípadov: 

a) ak bolo rozsudkom, ktorý má účinok res judicata, potvrdené, že sa 
dotknutá strana alebo nadácia dopustila protiprávnej činnosti poško
dzujúcej finančné záujmy Únie podľa vymedzenia v článku 106 
ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách; 

▼M1 
b) ak sa v súlade s postupmi stanovenými v článku 10 ods. 2 až 5 zistí, 

že strana alebo nadácia viac nespĺňa jednu alebo viaceré 
z podmienok stanovených v článku 3 ods. 1 alebo 2; 

ba) ak sa rozhodnutie o registrácii dotknutej strany alebo nadácie 
zakladá na nesprávnych alebo zavádzajúcich informáciách, za 
ktoré je zodpovedný žiadateľ, alebo ak také rozhodnutie bolo 
získané podvodom, alebo 

▼B 
c) ak žiadosť členského štátu o zrušenie registrácie na základe 

vážneho nedodržania povinností vyplývajúcich z vnútroštátneho 
práva spĺňa požiadavky stanovené v článku 16 ods. 3 písm. b). 

2. Úrad uloží finančné sankcie v týchto prípadoch: 

a) nevyčísliteľné porušenia: 

i) v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v článku 9 ods. 5 
alebo 6; 

ii) v prípade, že európska politická strana alebo európska politická 
nadácia nedodržala záväzky, ktoré prijala, alebo informácie, 
ktoré poskytla, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a), b) a d) 
až f) a s článkom 5 ods. 1 písm. a), b), d) a e); 

iii) v prípade nesplnenia povinnosti predložiť zoznam darcov a ich 
zodpovedajúcich darov v súlade s článkom 20 ods. 2 alebo 
nesplnenia povinnosti oznámiť dary v súlade s článkom 20 
ods. 3 a 4; 

iv) v prípade, že európska politická strana alebo európska politická 
nadácia nesplnila povinnosti stanovené v článku 23 ods. 1 alebo 
v článku 24 ods. 4; 

▼B
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v) v prípade, že bolo rozsudkom, ktorý má účinok res judicata, 
potvrdené, že sa európska politická strana alebo európska poli
tická nadácia dopustila protiprávnej činnosti poškodzujúcej 
finančné záujmy Únie podľa vymedzenia v článku 106 ods. 1 
nariadenia o rozpočtových pravidlách; 

vi) v prípade, že dotknutá európska politická strana alebo európska 
politická nadácia v ktoromkoľvek období úmyselne neposkytla 
informácie alebo úmyselne poskytla nepravdivé alebo zavádza
júce informácie, alebo v prípade, že subjekty oprávnené podľa 
tohto nariadenia na vykonávanie auditov alebo kontrol 
u príjemcov finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu 
Európskej únie odhalia nepresnosti v ročnej účtovnej závierke, 
ktoré sa v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardami 
vymedzenými v článku 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002 pova 
žujú za vážne opomenutie alebo skreslenie položiek; 

▼M2 
vii) v prípade, že sa v súlade s postupom overovania stanoveným 

v článku 10a zistí, že európska politická strana alebo európska 
politická nadácia úmyselne ovplyvnila alebo sa usilovala 
ovplyvniť výsledok volieb do Európskeho parlamentu tým, že 
ťažila z porušenia príslušných pravidiel o ochrane osobných 
údajov; 

▼B 
b) vyčísliteľné porušenia: 

i) ak európska politická strana alebo európska politická nadácia 
prijala dary a príspevky, ktoré podľa článku 20 ods. 1 alebo 5 
nie sú povolené, pokiaľ nie sú splnené podmienky stanovené 
v článku 20 ods. 6; 

ii) v prípade nedodržania požiadaviek stanovených v článkoch 21 
a 22. 

3. Povoľujúci úradník Európskeho parlamentu môže vylúčiť z budú
ceho financovania z prostriedkov Únie európsku politickú stranu alebo 
európsku politickú nadáciu až na päť rokov alebo až na desať rokov 
v prípade, že sa porušenia dopustila opakovane počas obdobia piatich 
rokov, ak strana alebo nadácia bola uznaná vinnou za niektoré z porušení 
uvedených v odseku 2 písm. a) bodoch v) a vi). Týmto odsekom nie sú 
dotknuté právomoci povoľujúceho úradníka Európskeho parlamentu 
stanovené v článku 204n nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

4. Na účely odsekov 2 a 3 sa európskej politickej strane alebo európ
skej politickej nadácii uložia tieto finančné sankcie: 

a) v prípade nevyčísliteľných porušení pevne stanovené percento 
z ročného rozpočtu dotknutej európskej politickej strany alebo európ
skej politickej nadácie: 

— 5 %, alebo 

— 7,5 % v prípade súbežných porušení, alebo 

— 20 % v prípade, ak dané porušenie je opakovaným porušením, 
alebo 

— tretina vyššie uvedených percentuálnych hodnôt v prípade, že 
dotknutá európska politická strana alebo európska politická 
nadácia sa dobrovoľne priznala k porušeniu predtým, než úrad 
oficiálne začal vyšetrovanie, a to aj v prípade súbežných poru 
šení alebo opakovaného porušenia, a dotknutá strana alebo 
nadácia prijala náležité nápravné opatrenia, 

▼B
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— 50 % ročného rozpočtu dotknutej európskej politickej strany 
alebo európskej politickej nadácie v predchádzajúcom roku, ak 
bolo rozsudkom, ktorý má účinok res judicata, potvrdené, že sa 
dopustila protiprávnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy 
Únie podľa vymedzenia v článku 106 ods. 1 nariadenia o rozpoč
tových pravidlách; 

b) v prípade vyčísliteľných porušení pevne stanovené percento zo 
získaných alebo nenahlásených protiprávnych súm v súlade s nasle
dujúcou stupnicou až do maximálnej výšky 10 % z ročného rozpočtu 
dotknutej európskej politickej strany alebo európskej politickej nadá
cie: 

— 100 % zo získaných alebo nenahlásených protiprávnych súm, ak 
tieto sumy nepresahujú 50 000 EUR, alebo 

— 150 % zo získaných alebo nenahlásených protiprávnych súm, ak 
tieto sumy presahujú 50 000 EUR, ale nepresahujú 100 000 EUR, 
alebo 

— 200 % zo získaných alebo nenahlásených protiprávnych súm, ak 
tieto sumy presahujú 100 000 EUR, ale nepresahujú 
150 000 EUR, alebo 

— 250 % zo získaných alebo nenahlásených protiprávnych súm, ak 
tieto sumy presahujú 150 000 EUR, ale nepresahujú 
200 000 EUR, alebo 

— 300 % zo získaných alebo nenahlásených protiprávnych súm, ak 
tieto sumy presahujú 200 000 EUR, alebo 

— tretina vyššie uvedených percentuálnych hodnôt v prípade, že 
dotknutá európska politická strana alebo európska politická 
nadácia sa dobrovoľne priznala k porušeniu predtým, než úrad 
a/alebo povoľujúci úradník Európskeho parlamentu oficiálne 
začal vyšetrovanie, a dotknutá strana alebo nadácia prijala nále 
žité nápravné opatrenia. 

Na účely uplatnenia uvedených percentuálnych podielov sa každý dar 
alebo príspevok posudzuje samostatne. 

5. Ak sa európska politická strana alebo európska politická nadácia 
dopustila súbežných porušení tohto nariadenia, uloží sa jej len sankcia 
stanovená za najvážnejšie porušenie, pokiaľ nie je v odseku 4 písm. a) 
stanovené inak. 

6. Na sankcie stanovené v tomto nariadení sa vzťahuje premlčacia 
lehota v dĺžke piatich rokov odo dňa, keď došlo k príslušnému poru 
šeniu, alebo v prípade pretrvávajúceho alebo opakovaného porušovania 
odo dňa, keď došlo k ukončeniu uvedeného porušovania. 

▼M2 
7. V prípade, že rozhodnutie vnútroštátneho dozorného orgánu 
uvedené v článku 10a bolo zrušené alebo že opravný prostriedok 
proti takému rozhodnutiu bol úspešný, za predpokladu, že boli vyčer
pané všetky vnútroštátne opravné prostriedky, úrad na žiadosť dotknutej 
európskej politickej strany alebo dotknutej európskej politickej nadácie 
preskúma akúkoľvek sankciu, ktorá bola uložená podľa odseku 2 
písm. a) bodu vii). 

▼B
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Článok 27a 

Zodpovednosť fyzických osôb 

Ak úrad uloží finančnú sankciu v prípadoch uvedených v článku 27 
ods. 2 písm. a) bode v) alebo vi), na účely vrátenia podľa článku 30 
ods. 2 môže stanoviť, že za porušenie zodpovedá aj fyzická osoba, ktorá 
je členom správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu európskej 
politickej strany alebo európskej politickej nadácie alebo ktorá je opráv
nená európsku politickú stranu alebo európsku politickú nadáciu zastu
povať, prijímať v jej mene rozhodnutia alebo má nad ňou kontrolu, a to 
v týchto prípadoch: 

a) v prípade uvedenom v článku 27 ods. 2 písm. a) bode v), ak sa 
v rozsudku uvedenom v danom ustanovení stanoví, že aj fyzická 
osoba je zodpovedná za danú protiprávnu činnosť; 

b) v prípade uvedenom v článku 27 ods. 2 písm. a) bode vi), ak je aj 
fyzická osoba zodpovedná za dané konanie alebo dané nepresnosti. 

▼B 

Článok 28 

Spolupráca úradu, povoľujúceho úradníka Európskeho parlamentu 
a členských štátov 

1. Úrad, povoľujúci úradník Európskeho parlamentu a členské štáty 
prostredníctvom národných kontaktných miest majú spoločne k dispo
zícii informácie a pravidelne sa navzájom informujú o veciach súvisia
cich s poskytovaním financovania, kontrolami a sankciami. 

2. Takisto sa dohodnú na praktických opatreniach týkajúcich sa 
takejto výmeny informácií vrátane pravidiel zverejňovania dôverných 
informácií alebo dôkazov a spolupráce medzi členskými štátmi. 

3. Povoľujúci úradník Európskeho parlamentu informuje úrad o všet
kých zisteniach, ktoré môžu viesť k uloženiu sankcií podľa článku 27 
ods. 2 až 4 s cieľom umožniť úradu prijať náležité opatrenia. 

4. Úrad informuje povoľujúceho úradníka Európskeho parlamentu 
o každom rozhodnutí, ktoré prijal v súvislosti so sankciami, aby povo 
ľujúcemu úradníkovi Európskeho parlamentu umožnil vyvodiť príslušné 
dôsledky podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

Článok 29 

Nápravné opatrenia a zásady dobrej správy 

1. Pred prijatím konečného rozhodnutia o sankciách uvedených 
v článku 27 úrad alebo povoľujúci úradník Európskeho parlamentu 
poskytne dotknutej európskej politickej strane alebo európskej politickej 
nadácii možnosť zaviesť v primeranej lehote, ktorá by za normálnych 
okolností nemala byť dlhšia než jeden mesiac, opatrenia potrebné na 
nápravu situácie. Úrad alebo povoľujúci úradník Európskeho parlamentu 
umožní najmä opraviť administratívne a matematické chyby, predložiť 
v prípade potreby dodatočné dokumenty alebo informácie alebo opraviť 
menšie chyby. 

▼M1
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2. Ak európska politická strana alebo európska politická nadácia 
neprijme nápravné opatrenia v lehote uvedenej v odseku 1, prijme sa 
rozhodnutie o uložení príslušných sankcií uvedených v článku 27. 

3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú vo vzťahu k podmienkam stano
veným v článku 3 ods. 1 písm. b) až d) a v článku 3 ods. 2 písm. c). 

Článok 30 

Vymáhanie pohľadávok 

1. Povoľujúci úradník Európskeho parlamentu na základe rozhod
nutia úradu o výmaze európskej politickej strany alebo európskej poli
tickej nadácie z registra zruší alebo ukončí každé rozhodnutie alebo 
dohodu o financovaní z prostriedkov Únie s výnimkou prípadu stano
veného v článku 16 ods. 2 písm. c) a v článku 3 ods. 1 písm. b) a d). 
Takisto vymôže všetky finančné prostriedky Únie vrátane všetkých 
neminutých prostriedkov Únie z predchádzajúcich rokov. 

2. ►M1 Európska politická strana alebo európska politická nadácia, 
ktorej sa uložila sankcia za porušenia vymenované v článku 27 ods. 1 
a článku 27 ods. 2 písm. a) bodoch v) a vi), už ďalej z uvedeného 
dôvodu nespĺňa podmienky stanovené v článku 18 ods. 2 V dôsledku 
toho povoľujúci úradník Európskeho parlamentu ukončí dohodu 
o príspevku alebo grante, alebo zruší rozhodnutie o financovaní 
z prostriedkov Únie poskytovanom na základe tohto nariadenia a nariadi 
vrátenie neoprávnene vyplatených prostriedkov poskytnutých na základe 
dohody o príspevku alebo grante alebo rozhodnutia vrátane všetkých 
nevyužitých prostriedkov Únie z predchádzajúcich rokov. Povoľujúci 
úradník Európskeho parlamentu nariadi vrátenie neoprávnene vyplate
ných prostriedkov poskytnutých na základe dohody o príspevku alebo 
grante alebo rozhodnutia aj fyzickej osobe, voči ktorej bolo prijaté 
rozhodnutie podľa článku 27a, s prihliadnutím na prípadné mimoriadne 
okolnosti týkajúce sa tejto fyzickej osoby. ◄ 

▼M1 
V prípade takéhoto ukončenia dohody či zrušenia rozhodnutia sa platby 
povoľujúceho úradníka Európskeho parlamentu obmedzia do výšky 
refundovateľných výdavkov, ktoré vznikli európskej politickej strane, 
alebo oprávnených nákladov, ktoré vznikli európskej politickej nadácii, 
do dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o ukončení dohody či 
zrušení rozhodnutia. 

▼B 
Tento odsek sa uplatňuje tiež v prípadoch uvedených v článku 16 ods. 2 
písm. c) a v článku 3 ods. 1 písm. b) a d). 

KAPITOLA VI 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 31 

Informovanie občanov 

S výhradou článkov 21 a 22 a vlastných stanov a interných postupov 
európske politické strany môžu prijať v kontexte volieb do Európskeho 
parlamentu všetky vhodné opatrenia na to, aby informovali občanov 
Únie o spolunáležitosti medzi vnútroštátnymi politickými stranami 
a kandidátmi a dotknutými európskymi politickými stranami. 

▼B
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Článok 32 

Transparentnosť 

1. Európsky parlament pod dohľadom svojho povoľujúceho úradníka 
alebo pod dohľadom úradu zverejní na webovej stránke vytvorenej na 
tento účel: 

a) názvy a stanovy všetkých registrovaných európskych politických 
strán a európskych politických nadácií spolu s dokumentmi pred
loženými ako súčasť ich žiadostí o registráciu v súlade s článkom 
8, a to najneskôr štyri týždne po tom, ako úrad prijme svoje rozhod
nutie. Po tomto dátume sa zverejnia všetky zmeny oznámené úradu 
podľa článku 9 ods. 5 a 6; 

b) zoznam žiadostí, ktoré neboli schválené, spolu s dokumentmi pred
loženými ako ich súčasť, spolu so žiadosťou o registráciu v súlade 
s článkom 8 a dôvody zamietnutia, a to najneskôr do štyroch 
týždňov po tom, ako úrad prijal svoje rozhodnutie; 

c) výročnú správu s tabuľkou, v ktorej sú uvedené sumy vyplatené 
jednotlivým európskym politickým stranám a európskym politickým 
nadáciám v každom rozpočtovom roku, v ktorom dostali príspevky 
alebo im boli vyplatené granty zo všeobecného rozpočtu Európskej 
únie; 

d) ročné účtovné závierky a správy o externom audite podľa článku 23 
ods. 1 a v prípade európskych politických nadácií záverečné správy 
o vykonávaní pracovných programov alebo akcií; 

e) mená darcov a ich zodpovedajúce dary oznámené európskymi poli
tickými stranami a európskymi politickými nadáciami v súlade 
s článkom 20 ods. 2, 3 a 4 s výnimkou darov od fyzických osôb 
v hodnote nepresahujúcej 1 500 EUR ročne na jedného darcu, ktoré 
sa vykazujú ako „menšie dary“. Dary od fyzických osôb, ktoré 
svojou hodnotou za rok presahujú 1 500 EUR a nepresahujú 
3 000 EUR alebo sa rovnajú 3 000 EUR, sa nezverejňujú, ak 
príslušný darca vopred neudelil písomný súhlas so zverejnením. 
Ak nie je vopred udelený takýto súhlas, také dary sa vykazujú ako 
„menšie dary“. Celková suma menších darov a počet darcov za 
kalendárny rok sa takisto zverejňujú; 

f) príspevky uvedené v článku 20 ods. 7 a 8 a oznámené európskymi 
politickými stranami a európskymi politickými nadáciami v súlade 
s článkom 20 ods. 2 vrátane totožnosti členských strán alebo orga
nizácií, ktoré zaplatili uvedené príspevky; 

g) podrobnosti a odôvodnenia všetkých konečných rozhodnutí prijatých 
úradom podľa článku 27 vrátane akýchkoľvek prípadných stanovísk 
prijatých výborom nezávislých významných osobností v súlade 
s článkami 10 a 11, pričom sa náležite zohľadní nariadenie (ES) 
č. 45/2001; 

h) podrobnosti a odôvodnenia každého konečného rozhodnutia prija
tého povoľujúcim úradníkom Európskeho parlamentu podľa 
článku 27; 

▼B

F4_Nariadenie o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií

- 300 -



 

02014R1141 — SK — 27.03.2019 — 002.001 — 32 

i) opis technickej podpory poskytnutej európskym politickým stranám; 

j) hodnotiacu správu Európskeho parlamentu o uplatňovaní tohto na
riadenia a financovaných činnostiach uvedenú v článku 38 a; 

k) aktualizovaný zoznam poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sú 
členmi európskej politickej strany. 

▼B 
2. Európsky parlament zverejní zoznam právnických osôb, ktoré sú 
členmi európskej politickej strany, pripojený k stanovám strany v súlade 
s článkom 4 ods. 2 a aktualizovaný v súlade s článkom 9 ods. 6, ako aj 
celkový počet jednotlivých členov. 

3. Zverejnenie na webovej stránke uvedenej v odseku 1 sa netýka 
osobných údajov, pokiaľ sa tieto osobné údaje nezverejňujú podľa 
odseku 1 písm. a), e) alebo g). 

4. Európske politické strany a európske politické nadácie poskytnú 
potenciálnym členom a darcom prostredníctvom verejne dostupného 
vyhlásenia o ochrane osobných údajov informácie požadované v článku 
10 smernice 95/46/ES a informujú ich o tom, že ich osobné údaje sa 
budú spracúvať na účely auditu a kontroly Európskym parlamentom, 
úradom, úradom OLAF, Dvorom audítorov, členskými štátmi alebo 
externými subjektmi alebo nimi poverenými odborníkmi a zverejnia 
sa na webovej stránke uvedenej v odseku 1 v súlade s podmienkami 
stanovenými v tomto článku. Povoľujúci úradník Európskeho parla
mentu zahrnie v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 45/2001 tie 
isté informácie do výziev na predkladanie žiadostí o príspevky alebo 
výziev na predkladanie návrhov uvedených v článku 18 ods. 1 tohto 
nariadenia. 

Článok 33 

Ochrana osobných údajov 

1. Pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto nariadenia musí úrad, 
Európsky parlament a výbor nezávislých významných osobností usta
novený na základe článku 11 dodržiavať ustanovenia nariadenia (ES) 
č. 45/2001. Na účely spracovania osobných údajov sa považujú za 
prevádzkovateľov údajov v súlade s článkom 2 písm. d) uvedeného 
nariadenia. 

2. Pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto nariadenia musia 
európske politické strany a európske politické nadácie, členské štáty 
pri vykonávaní kontroly aspektov súvisiacich s financovaním európ
skych politických strán a európskych politických nadácií v súlade 
s článkom 24 a nezávislé subjekty alebo odborníci oprávnení na 
kontrolu účtovníctva v súlade s článkom 23 ods. 1 dodržiavať smernicu 
95/46/ES a vnútroštátne predpisy prijaté podľa nej. Na účely spraco
vania osobných údajov sa považujú za prevádzkovateľov údajov 
v súlade s článkom 2 písm. d) uvedenej smernice. 

▼M1
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3. Úrad, Európsky parlament a výbor nezávislých významných osob
ností ustanovený na základe článku 11 zabezpečia, aby sa osobné údaje, 
ktoré zhromaždia podľa tohto nariadenia, nepoužili na žiadny iný účel 
než na zaistenie zákonnosti, správnosti a transparentnosti financovania 
európskych politických strán a európskych politických nadácií a členstva 
v európskych politických stranách, a vymažú všetky osobné údaje zhro
maždené na tento účel najneskôr 24 mesiacov po zverejnení príslušných 
informácií v súlade s článkom 32. 

4. Členské štáty a nezávislé subjekty alebo odborníci oprávnení na 
kontrolu účtovníctva použijú poskytnuté osobné údaje výlučne na vyko
nanie kontroly financovania európskych politických strán a európskych 
politických nadácií. Uvedené osobné údaje vymažú v súlade s uplatni
teľným vnútroštátnym právom po ich odovzdaní podľa článku 28. 

5. Osobné údaje sa môžu uchovávať aj po uplynutí lehôt stanove
ných v odseku 3 alebo uplatniteľných vo vnútroštátnom práve, ako je 
uvedené v odseku 4, ak je takéto uchovanie nevyhnutné na účely práv
nych alebo správnych konaní súvisiacich s financovaním európskej poli
tickej strany alebo európskej politickej nadácie alebo s členstvom 
v európskej politickej strane. Všetky takéto osobné údaje sa vymažú 
najneskôr jeden týždeň odo dňa uzatvorenia daného konania konečným 
rozhodnutím, ukončenia auditov, alebo vyriešenia odvolaní, sporov 
alebo pohľadávok. 

6. Prevádzkovatelia údajov uvedení v odsekoch 1 a 2 zavedú vhodné 
technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov proti 
náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, náhodnej strate, zmene 
alebo neoprávnenému zverejneniu či prístupu, najmä ak spracovanie 
takých údajov zahŕňa prenos údajov v sieti, a proti všetkým ostatným 
protiprávnym formám spracovania. 

7. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zodpovedá za 
monitorovanie a zabezpečenie toho, aby úrad, Európsky parlament 
a výbor nezávislých významných osobností ustanovený na základe člán
ku 11 rešpektovali a chránili základné práva a slobody fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto nariadenia. Bez toho, aby 
bol dotknutý akýkoľvek súdny opravný prostriedok, každá dotknutá 
osoba môže podať sťažnosť u európskeho dozorného úradníka pre 
ochranu údajov, ak sa domnieva, že následkom spracovania jej osob
ných údajov úradom, Európskym parlamentom alebo výborom bolo 
porušené jej právo na ochranu jej osobných údajov. 

8. Európske politické strany a európske politické nadácie, členské 
štáty a nezávislé subjekty alebo odborníci oprávnení na kontrolu účtov
níctva podľa tohto nariadenia zodpovedajú v súlade s uplatniteľným 
vnútroštátnym právom za škody, ktoré spôsobia pri spracovaní osob
ných údajov podľa tohto nariadenia. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
uplatňovali účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za porušenia tohto 
nariadenia, smernice 95/46/ES a vnútroštátnych ustanovení prijatých na 
ich základe, a najmä za nezákonné použitie osobných údajov. 

▼B
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Článok 34 

Právo byť vypočutý 

Úrad alebo povoľujúci úradník Európskeho parlamentu pred prijatím 
rozhodnutia, ktoré môže mať nepriaznivý vplyv na práva európskej 
politickej strany, európskej politickej nadácie, žiadateľa uvedeného 
v článku 8 alebo fyzickej osoby uvedenej v článku 27a, vypočuje 
zástupcov dotknutej európskej politickej strany, európskej politickej 
nadácie alebo žiadateľa, alebo dotknutú fyzickú osobu. Úrad alebo 
Európsky parlament poskytne náležité odôvodnenie svojho rozhodnutia. 

▼B 

Článok 35 

Právo na odvolanie 

Rozhodnutia prijaté na základe tohto nariadenia môžu byť predmetom 
súdneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie v súlade 
s príslušnými ustanoveniami ZFEÚ. 

Článok 36 

Vykonávanie delegovania právomoci 

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za 
podmienok stanovených v tomto článku. 

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 2 a v 
článku 8 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 
24. novembra 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného 
obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako 
dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia. 

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 ods. 2 a v článku 8 
ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa 
v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po 
jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu 
dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delego
vaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. 

4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európ
skemu parlamentu a Rade. 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 ods. 2 a článku 8 ods. 3 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia 
uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uply
nutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parla
mentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. 

▼M1
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Článok 37 

Postup výboru 

1. Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle 
nariadenia (EÚ) č. 182/2011. 

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia 
(EÚ) č. 182/2011. 

▼M1 

Článok 38 

Hodnotenie 

Európsky parlament po konzultácii s úradom uverejní do 31. decembra 
2021 a následne každých päť rokov správu o uplatňovaní tohto naria
denia a financovaných činnostiach. V správe sa uvedú prípadné 
potrebné zmeny štatútu a systému financovania. 

Najneskôr šesť mesiacov po uverejnení správy Európskeho parlamentu 
Komisia predloží správu o uplatňovaní tohto nariadenia, v ktorej sa 
bude osobitná pozornosť venovať jeho dôsledkom na postavenie malých 
európskych politických strán a európskych politických nadácií. K správe 
sa v prípade potreby priloží legislatívny návrh na zmenu tohto 
nariadenia. 

▼B 

Článok 39 

Účinné uplatňovanie 

Členské štáty prijmú také opatrenia, ktorými sa primerane zabezpečí 
účinné uplatňovanie tohto nariadenia. 

Článok 40 

Zrušenie 

Nariadenie (ES) č. 2004/2003 sa zrušuje s účinnosťou odo dňa nado
budnutia účinnosti tohto nariadenia. Naďalej sa však uplatňuje, pokiaľ 
ide o akty a záväzky súvisiace s financovaním politických strán a poli
tických nadácií na európskej úrovni v rozpočtových rokoch 2014, 2015, 
2016 a 2017. 

▼M1 

Článok 40a 

Prechodné ustanovenie 

1. Ustanovenia tohto nariadenia uplatniteľné pred 4. májom 2018 sa 
naďalej uplatňujú v súvislosti s aktmi a záväzkami týkajúcimi sa finan
covania európskych politických strán a európskych politických nadácií 
na európskej úrovni v rozpočtovom roku 2018. 

2. Odchylne od článku 18 ods. 2a povoľujúci úradník Európskeho 
parlamentu pred prijatím rozhodnutia o žiadosti o financovanie na 
rozpočtový rok 2019 požiada o dôkazy uvedené v článku 18 ods. 2a 
iba za obdobie od 5. júla 2018. 

▼B

F4_Nariadenie o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií

- 304 -



 

02014R1141 — SK — 27.03.2019 — 002.001 — 36 

3. Európske politické strany zaregistrované pred 4. májom 2018 
najneskôr do 5. júla 2018 predložia dokumenty preukazujúce, že spĺňajú 
podmienky stanovené v článku 3 ods. 1 písm. b) a ba). 

4. Úrad vymaže európsku politickú stranu a k nej pridruženú 
európsku politickú nadáciu z registra, ak dotknutá strana nepreukáže 
v lehote stanovenej v odseku 3, že spĺňa podmienky stanovené 
v článku 3 ods. 1 písm. b) a ba). 

▼B 

Článok 41 

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie 

Toto nariadenia nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverej
není v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Komisia prijme delegované akty uvedené v článku 7 ods. 2 a v článku 8 
ods. 3 písm. a) najneskôr 1. júla 2015. 

Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2017. Úrad uvedený v článku 
6 sa však zriadi do 1. septembra 2016. Európske politické strany 
a európske politické nadácie zaregistrované po 1. januári 2017 môžu 
podľa tohto nariadenia žiadať len o financovanie činností so začiatkom 
v rozpočtovom roku 2018 alebo neskôr. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo 
všetkých členských štátoch. 

▼M1
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PRÍLOHA 

Štandardné vyhlásenie, ktoré musí vyplniť každý žiadateľ 

Podpísaný/-á, ktorého/ktorú poverila [názov európskej politickej strany alebo 
európskej politickej nadácie], týmto vyhlasuje, že: 

[názov európskej politickej strany alebo európskej politickej nadácie] sa zaväzuje, 
že splní podmienky registrácie stanovené v článku 3 ods. 1 písm. c) alebo 
v článku 3 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, t. j. 
dodržiavať predovšetkým vo svojom programe a činnostiach hodnoty, na 
akých je založená Únia, ako sú uvedené v článku 2 Zmluvy o EÚ, najmä úctu 
k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát a rešpektovanie 
ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. 

Oprávnená podpisujúca osoba: 

Titul (pani, pán …) meno a priezvisko: 

Funkcia v organizácii žiadajúcej o registráciu ako 
európskej politickej strany/európskej politickej nadá
cie: 

Miesto/dátum: 

Podpis: 

▼B
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ETICKÝ KÓDEX VIACJAZYČNOSTI

ROZHODNUTIE PREDSEDNÍCTVA

Z 1. JÚLA 20191

PREDSEDNÍCTVO EURÓPSKEHO PARLAMENTU,

- so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 24 a 342,

- so zreteľom na nariadenie Rady č. 1/1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom
spoločenstve,

- so zreteľom na rokovací poriadok Parlamentu, a najmä na článok 25 ods. 1 a 9, článok 32 ods.
1, články 167 a 168, článok 180 ods. 6, články 203, 204 a 205, článok 208 ods. 9, článok 226
ods. 6 a prílohu IV bod 7;

- so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom, Radou
Európskej únie a Európskou komisiou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva2,

- so zreteľom na Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie a
Európskej komisie z 13. júna 2007 o praktických opatreniach pre spolurozhodovací postup, a
najmä na jeho body 7, 8 a 40,

- so zreteľom na Kódex správania pri rokovaniach v rámci riadneho legislatívneho postupu z
28. septembra 2017,

- so zreteľom na rozhodnutie Predsedníctva z 12. decembra 2011 o úspornej a plnej
viacjazyčnosti v tlmočení – plnení rozpočtu Európskeho parlamentu za rok 2012,

- so zreteľom na rozhodnutie Predsedníctva z 15. decembra 2014 o pravidlách pre služobné
cesty delegácií parlamentných výborov mimo troch pracovných miest Európskeho
parlamentu, a najmä na jeho článok 6,

- so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 15. októbra 2015 o vykonávacích
ustanoveniach týkajúcich sa práce delegácií, a najmä na jeho článok 6,

- so zreteľom na uznesenie Parlamentu z 10. septembra 2013 o téme „K účinnejšiemu
a nákladovo efektívnejšiemu tlmočeniu v Európskom parlamente“3,

- so zreteľom na rámcovú dohodu o spolupráci z 15. marca 2006 uzavretú s európskym
ombudsmanom,

1 Tento etický kódex nahrádza etický kódex zo 16. júna 2014.
2 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
3 P7_TA-PROV(2013)0347.
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- so zreteľom na praktické administratívne opatrenia dohodnuté medzi Európskym
parlamentom a Radou 26. júla 2011 na vykonávanie článku 294 ods. 4 ZFEÚ v prípade dohôd
v prvom čítaní,

- so zreteľom na dohodu o spolupráci z 5. februára 2014, ktorú uzatvoril Európsky parlament,
Výbor regiónov a Európsky hospodársky a sociálny výbor,

keďže:

(1) Vo svojom uznesení z 29. marca 2012 o svojom odhade príjmov a výdavkov na rok 2013
Parlament obhajoval zásadu viacjazyčnosti a zdôraznil jedinečnosť Parlamentu, pokiaľ ide o
potreby tlmočenia a prekladu, pričom zdôraznil význam medziinštitucionálnej spolupráce v
tejto oblasti.

(2) Je potrebné, aby dokumenty Parlamentu mali čo najvyššiu kvalitu. Osobitnú pozornosť treba
venovať kvalite vtedy, keď Parlament v súlade s požiadavkami Medziinštitucionálnej dohody
o lepšej tvorbe práva koná ako zákonodarca.

(3) V záujme zachovania vysokej kvality jazykových služieb – čo je nevyhnutné na plné zaručenie
práva poslancov vyjadrovať sa v jazyku podľa vlastného výberu – všetci, ktorí využívajú
jazykové služby, musia dôsledne dodržiavať záväzky vyplývajúce z tohto kódexu.

(4) Dlhodobé uplatňovanie systému komplexnej viacjazyčnosti bude možné vtedy, ak si
používatelia jazykových služieb budú plne vedomí nákladov na poskytovanie týchto služieb,
a teda i vlastnej zodpovednosti za to, aby boli využívané zdrojovo efektívnym spôsobom.

(5) Počas prechodného obdobia po rozšírení, keď je nedostatok jazykových zdrojov, sú na ich
prideľovanie potrebné osobitné opatrenia.

PRIJALO TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1. Práva poslancov v jazykovej oblasti stanovuje rokovací poriadok Európskeho parlamentu.
Tieto práva sú zabezpečené na základe zásad „zdrojovo efektívneho komplexného systému
viacjazyčnosti“. Tento etický kódex stanovuje vykonávacie opatrenia, najmä priority týkajúce
sa prípadov, keď jazykové zdroje neumožňujú zabezpečiť všetky požadované služby.

2. Jazykové služby v Európskom parlamente sa organizujú na základe zásad „zdrojovo
efektívneho komplexného systému viacjazyčnosti“. Znamená to plné rešpektovanie práva
poslancov používať v Parlamente úradný jazyk podľa vlastného výberu a v súlade
s rokovacím poriadkom Európskeho parlamentu. Zdroje určené na zabezpečenie
viacjazyčnosti kontrolujú riadiace zložky na základe skutočných potrieb používateľov,
opatrení zameraných na ich zodpovednejšie využívanie a efektívnejšieho plánovania
požiadaviek na jazykové zabezpečenie. Používatelia určujú svoje jazykové potreby, avšak
potrebné organizačné opatrenia a rozhodnutia uskutočňuje útvar, ktorý poskytuje požadované
služby.
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3. Návrh kalendára plenárnych schôdzí, ako aj týždňov určených na činnosti mimo plenárnych
schôdzí predložený Konferencii predsedov v čo najvyššej možnej miere zohľadňuje
obmedzenia, ktoré pre prácu oficiálnych orgánov Parlamentu znamená „zdrojovo efektívny
komplexný systém viacjazyčnosti“.

4. Tlmočnícke a prekladateľské služby sú vyhradené pre používateľov a kategórie dokumentov
uvedené v článkoch 2 a 14. Tieto služby možno poskytovať jednotlivým poslancom a
externým subjektom len s výslovným súhlasom Predsedníctva vo výnimočných prípadoch.
Právno-lingvistická finalizácia je vyhradená pre kategórie dokumentov uvedené v článku 10.

5. Schôdze politických skupín sa riadia predpismi o schôdzach politických skupín.  V prípade,
že z jazykových zdrojov nemožno pokryť všetky požiadavky skupín, uplatnia sa postupy,
ktoré stanovuje tento etický kódex.

ČASŤ I
TLMOČENIE

Článok 2
Poradie dôležitosti pri tlmočení z hľadiska používateľov

1. Tlmočnícke služby sú pre používateľov vyhradené podľa tohto poradia dôležitosti:

a) plenárna schôdza;
b) prioritné politické schôdze, ako sú schôdze predsedu, riadiacich orgánov Parlamentu

(ktoré sú vymedzené v hlave I kapitole III rokovacieho poriadku EP) a ich pracovných
skupín a zmierovacích výborov;

c) (i) parlamentné výbory, parlamentné delegácie, trialógy a súvisiace tieňové schôdze:
počas obdobia, keď sa konajú schôdze výborov, majú parlamentné výbory, delegácie
a trialógy prednosť pred podujatiami všetkých ostatných používateľov okrem podujatí
používateľov uvedených v písmenách a) a b);
(ii) politické skupiny: počas obdobia, keď sa konajú plenárne schôdze a schôdze
skupín, majú politické skupiny prednosť pred všetkými ostatnými používateľmi okrem
prípadov, ktoré sú uvedené v písmenách a) a b);

d) spoločné schôdze Európskeho parlamentu a národných parlamentov EÚ;
e) tlačové konferencie, informačné akcie inštitúcií určené médiám vrátane seminárov;

iné informačné podujatia inštitúcií;
f) iné oficiálne orgány schválené Predsedníctvom a Konferenciou predsedov;
g) niektoré administratívne podujatia, ktorých tlmočenie povolil generálny tajomník.

Tlmočenie sa v zásade vyhradzuje na schôdze parlamentných orgánov. Tlmočenie na
schôdzach administratívneho charakteru preto možno zabezpečovať len po predchádzajúcom
schválení generálnym tajomníkom na základe náležite odôvodnenej žiadosti používateľa
a technického stanoviska generálneho riaditeľstva pre logistiku a tlmočenie konferencií (DG
LINC), pokiaľ ide o dostupnosť zdrojov, aby na schôdzu vyčlenil časový úsek, v ktorom sa
nekoná veľký počet parlamentných schôdzí.

2. Parlament takisto zabezpečuje tlmočnícke služby pre Spoločné parlamentné zhromaždenie
AKT – EÚ (v súlade s protokolom č. 1 k Dohode z Cotonou), Parlamentné zhromaždenie
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Únie pre Stredozemie, Európsko-latinskoamerické parlamentné zhromaždenie, Parlamentné
zhromaždenie Euronest a spoločné parlamentné schôdze (v súlade s platnými predpismi), ako
aj pre európskeho ombudsmana (v súlade s rámcovou dohodou o spolupráci z 15. marca
2006).

3. Parlament zabezpečuje tiež tlmočnícke služby pre iné európske inštitúcie, Výbor regiónov
a Európsky hospodársky a sociálny výbor podľa dohody o spolupráci z 5. februára 2014.

Článok 3
Zabezpečovanie tlmočenia

1. Tlmočenie pre všetkých používateľov uvedených v článku 2 ods. 1 a 2 zabezpečuje výlučne
generálne riaditeľstvo pre logistiku a tlmočenie konferencií.

2. Tlmočenie sa zabezpečuje zmiešaným systémom, ktorý je založený na profiloch na tlmočenie
uvedených v článku 4 ods. 1 a všetkých všeobecne uznávaných tlmočníckych postupoch
v závislosti od skutočných jazykových potrieb a tlmočníkov, ktorí sú k dispozícii. Poslanci sú
nabádaní, aby poskytli informácie o svojom výbere úradného (-ých) jazyka (-ov) na účely
stanovenia profilov na tlmočenie na určité druhy schôdzí na poskytnutie všetkých
požadovaných služieb, ak nie je dostatok jazykových zdrojov.

3. Riadenie tlmočníckych zdrojov je založené na systéme, ktorý umožňuje výmenu informácií
medzi používateľmi vymedzenými v článku 2, žiadajúcimi útvarmi a generálnym
riaditeľstvom pre logistiku a tlmočenie konferencií.

4. Tlmočnícke služby ad personam môžu byť poslancom poskytnuté v individuálnych
prípadoch, ak zastávajú funkcie, ktoré majú nárok na služby ad personam uvedené v prílohe
1.

Článok 4
Jazyky používané počas schôdzí na pracoviskách

1. S výnimkou plenárnych schôdzí musí každý subjekt, ktorý bude používať tlmočnícke služby,
v čase svojho ustanovenia zostaviť a priebežne aktualizovať na schôdze na pracoviskách svoj
profil na tlmočenie, pričom zohľadní informácie od poslancov, ktorí sú členmi príslušného
orgánu, o ich výbere úradného(-ých) jazyka(-ov) na oficiálne schôdze.

V profile na tlmočenie sa jazyky zohľadňujú takto:

a) štandardný profil – vychádza z prvej voľby jazykov, v ktorej poslanci vyhlásili, že sú
schopní dohovoriť sa týmito jazykmi a/alebo prijímať tlmočenie v týchto jazykoch, až
do maximálneho objemu kapacít rokovacej miestnosti;

b) asymetrický profil – vychádza z prvej voľby jazykov, v ktorých sa poslanci chcú
vyjadrovať, a jazykov uvedených ako náhradná voľba na prijímanie tlmočenia, ak
jazyk prvej voľby nie je k dispozícii;

F5_Etický kódex viacjazyčnosti

- 310 -



DV\1185918SK.docx PE 422.618/BUR

za výnimočných okolností možno poskytnúť základný profil na základe jazykov náhradnej
voľby, o ktorých poslanci vyhlásili, že sú schopní sa v nich vyjadrovať a/alebo prijímať
tlmočenie, ak jazyk prvej voľby nie je k dispozícii;

2. Za profil zodpovedá sekretariát orgánu po dohode so svojím predsedom. V závislosti od
požadovaných a skutočne využívaných jazykov sa profil pravidelne aktualizuje na základe
dohody medzi príslušnými útvarmi.

3. Na schôdzach sa vo všeobecnosti používa štandardný profil na tlmočenie. Ak z prognóz
týkajúcich sa účasti poslancov a oficiálnych hostí na konkrétnej schôdzi bude jasné, že určitý
jazyk nebude musieť byť zastúpený, sekretariát príslušného orgánu o tom informujú príslušné
útvary, ktoré môžu spoločne zvážiť čiastočné alebo úplné využitie niektorého iného profilu
na tlmočenie.

Článok 5
Jazyky používané počas schôdzí mimo pracovísk

Parlamentné výbory a delegácie

1. Jazykový poriadok sa stanovuje v súlade s článkom 167 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku a na
základe potvrdenia poslancov o účasti na schôdzi do štvrtka druhého týždňa, ktorý predchádza
konaniu príslušnej schôdze.

2. Na služobné cesty, ktoré sa konajú počas týždňov vyhradených na vonkajšie činnosti
Parlamentu, sa do štandardného profilu na tlmočenie na služobnú cestu môže zahrnúť
maximálne päť jazykov zo štandardného tlmočníckeho jazykového profilu daného výboru
alebo delegácie. Ďalšie jazyky sa môžu poskytnúť asymetrickým spôsobom, ak si to
nevyžaduje zvýšenie počtu tlmočníckych kabín a/alebo tlmočníkov. Vo výnimočných
prípadoch môže Predsedníctvo dať súhlas na tlmočenie z viac ako piatich jazykov, ak to
umožňujú rozpočtové prostriedky a dostupnosť tlmočníkov4.

3. V prípade služobných ciest uskutočnených mimo týždňov vyhradených na vonkajšie činnosti
Parlamentu sa uplatňuje obmedzený jazykový režim na služobné cesty, ktorý môže obsahovať
tlmočenie maximálne do jedného jazyka zo štandardného profilu na tlmočenie daného výboru
alebo delegácie.

Politické skupiny

4. Aktívne tlmočenie sa poskytuje najviac do 60 % jazykov uvedených v štandardnom profile na
tlmočenie skupiny, avšak počet týchto jazykov nesmie byť vyšší ako sedem.
Ďalšie jazyky zastúpené v skupine možno poskytnúť asymetrickým spôsobom, ak si to
nevyžaduje zvýšenie počtu tlmočníckych kabín a/alebo tlmočníkov.
Ak jazyk hostiteľskej krajiny nie je uvedený v štandardnom tlmočníckom jazykovom profile
skupiny, možno takisto zabezpečiť aktívne a pasívne tlmočenie v tomto jazyku.
Predsedníctvo môže vo výnimočných prípadoch schváliť odchýlky od pravidiel stanovených
v prvom a druhom pododseku.  Keď ich Predsedníctvo schváli, môže požiadať skupinu, aby
prispela na náklady, ktoré vznikli v dôsledku takejto odchýlky.

4 Používatelia by mali uviesť opodstatnené požiadavky, na základe ktorých vypracuje generálne riaditeľstvo pre tlmočenie
a konferencie technické stanovisko.
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Článok 6
Plánovanie, koordinácia a spracovanie žiadostí týkajúcich sa tlmočených schôdzí

1. Generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky, generálne riaditeľstvo pre vonkajšie politiky
a generálne sekretariáty politických skupín predložia generálnemu riaditeľstvu pre logistiku a
tlmočenie konferencií požiadavky svojich stálych orgánov5 najneskôr tri mesiace vopred,
pričom zabezpečia, aby boli schôdze rozložené rovnomerne vo všetkých časových úsekoch6

pracovného týždňa.

2. Útvar pre kalendár schôdzí na jednej strane a generálne sekretariáty politických skupín na
druhej strane prijmú potrebné opatrenia na koordináciu žiadostí svojich používateľov, najmä
ak ide o mimoriadne žiadosti o schôdze alebo žiadosti predložené v poslednej chvíli.

3. Generálne riaditeľstvo pre logistiku a tlmočenie konferencií spracúva žiadosti v súlade s
prioritami žiadajúceho útvaru, s ohľadom na poradie dôležitosti stanovené v článku 2 ods. 1 a
na profily na tlmočenie vymedzené v článku 4 ods. 1.

4. Generálne riaditeľstvo pre logistiku a tlmočenie konferencií spolu so žiadajúcimi útvarmi
zabezpečuje potrebnú koordináciu v prípadoch, keď používateľ predloží žiadosť o tlmočenú
schôdzu, ktorá sa má konať v čase bežne vyhradenom pre iného používateľa. Je však úlohou
používateľa, aby sa v prípade potreby dohodol s politickými orgánmi na odchýlke od
parlamentného kalendára.

5. V prípade rovnako dôležitých žiadostí alebo v prípade zásahu vyššej moci, ako je uvedené
v článku 8 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a), sa vec na základe náležite odôvodnenej žiadosti
používateľa a útvaru pre kalendár schôdzí technického stanoviska generálneho riaditeľstva
pre logistiku a tlmočenie konferencií7 k dostupnosti zdrojov predloží generálnemu
tajomníkovi, aby ju vopred schválil.

Článok 7
Zásady plánovania

1. S výnimkou týždňa, keď prebieha plenárne zasadnutie, a s ohľadom na dostupnosť ľudských
zdrojov, nesmie počet súbežných schôdzí s tlmočením za žiadnych okolností prekročiť 16
schôdzí za deň8. V rámci tohto maximálneho počtu sa uplatňujú nasledujúce obmedzenia:
— najviac päť schôdzí môže mať tlmočenie z/do maximálne 23 úradných jazykov (z čoho

jedna – plenárna – schôdza môže mať tlmočenie zo/do všetkých úradných jazykov);
— ďalšie štyri schôdze môžu mať tlmočenie maximálne z/do 16 úradných jazykov9;
– ďalších päť schôdzí môže mať tlmočenie maximálne z/do 12 úradných jazykov a
– ďalšie dve schôdze môžu mať tlmočenie maximálne z/do 6 úradných jazykov.

5 Ako sa uvádza v prílohe VI k rokovaciemu poriadku.
6 Na základe dvoch štvorhodinových úsekov denne.
7 Generálne riaditeľstvo pre logistiku a tlmočenie konferencií môže navrhnúť iné možné termíny v približne rovnakom
období, aby zabezpečilo lepšie rozvrhnutie schôdzí v súlade s článkom 6 ods. 1.
8 Na základe dvoch štvorhodinových úsekov denne.
9 Vždy, keď sú dostupné zdroje, môže sa tlmočenie týchto schôdzí zvýšiť maximálne na 18 úradných jazykov.
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2. Výbory organizujú svoje riadne schôdze počas týždňov vyhradených na schôdze výborov,
pričom si zvolia čas konania v:
– rozmedzí A: pondelok na obed až utorok popoludní (maximálne tri poldni) a
– rozmedzí B: streda ráno až štvrtok poobede (maximálne štyri poldni).
V utorok a stredu popoludní počas týždňov vyhradených na schôdze výborov je vymedzených
päť časových úsekov na trialóg a súvisiace tieňové schôdze a 11 časových úsekov na schôdze
výborov, prípadne štyri časové úseky na trialóg a súvisiace tieňové schôdze v prípade, ak sa
koná 12 schôdzí výborov, pričom schôdze delegácií sa vo všeobecnosti konajú vo štvrtok
poobede.

3. Maximálna dĺžka tlmočenia schôdzí je štyri hodiny za poldeň s výnimkou schôdzí
používateľov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a) a b). Ak sa tento limit prekročí,
požadované dodatočné tlmočnícke zdroje sa započítajú do limitu vymedzeného v článku 7
ods. 1.

4. Žiadostiam o predĺženie schôdze podaným na mieste nemožno vyhovieť.

Článok 8
Konečné termíny na predkladanie a zrušenie žiadostí o schôdze s tlmočením a zabezpečenie

jazykov

Schôdze na pracoviskách

1. Pri schôdzach, ktoré sa majú konať na pracoviskách, platia tieto termíny:

(a) Žiadosti o schôdze

Okrem prípadov zásahu vyššej moci alebo termínov stanovených v Zmluve o fungovaní
Európskej únie sa každá žiadosť o
– dodatočnú schôdzu10,
– preloženie schôdze alebo
– zmenu miesta konania
podá najneskôr týždeň pred plánovaným dátumom konania príslušnej schôdze alebo dva
týždne pred týmto dátumom, ak sa žiadosť týka časového úseku s najväčším návalom
práce11 .
Tieto žiadosti sa spracujú v súlade s postupmi uvedenými v článku 6.

(b) Žiadosti o zabezpečenie jazykov

Žiadosti o tlmočenie z/do dodatočného úradného jazyka sa podajú najneskôr dva týždne pred
plánovaným dátumom príslušnej schôdze. Po uplynutí tohto termínu bude takáto žiadosť
schválená len vtedy, keď budú dostupné príslušné zdroje.

Konečný termín na podávanie žiadostí o tlmočenie z/do dodatočných jazykov (bez záruky, že
zdroje budú k dispozícii), ako aj o potvrdenie žiadostí predložených predtým je vo štvrtok na

10 Za dodatočné schôdze sa nepovažujú schôdze tlmočené skupinami tlmočníkov, ktorí sú skupinám k dispozícii počas
schôdzí na základe článku 5 ods. 1 administratívnych predpisov týkajúcich sa schôdzí politických skupín.
11 Utorky a stredy v týždňoch parlamentnej činnosti v Bruseli.
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poludnie v týždni, ktorý predchádza konaniu príslušnej schôdze. V prípade nových žiadostí
predložených po tomto termíne útvar pre kalendár schôdzí spolu s generálnym riaditeľstvom
pre logistiku a tlmočenie konferencií posúdi, či sa použije čiastočne alebo úplne neštandardný
profil na tlmočenie, pokiaľ nie sú k dispozícii príslušné zdroje v dôsledku zrušenia inej
schôdze v rovnakom časovom úseku alebo ak sa žiadosť týka časového úseku s nízkym
pracovným vyťažením12.

Žiadosti o tlmočenie z/do jazykov, ktoré nie sú jazykmi EÚ, musia byť podané najneskôr štyri
týždne pred plánovaným dátumom príslušnej schôdze.

(c) Zrušenie

Zrušenie schôdze alebo jazyka sa oznámi generálnemu riaditeľstvu pre logistiku a tlmočenie
konferencií vždy čo najskôr a v každom prípade najneskôr vo štvrtok na poludnie v týždni,
ktorý predchádza konaniu schôdze. Termín zrušenia slúži ako základ výpočtu všetkých
vzniknutých nákladov, ktoré generálne riaditeľstvo pre logistiku a tlmočenie konferencií
vezme do úvahy pri podávaní správy v súlade s článkom 15.

Schôdze mimo pracoviska

2. Pri schôdzach, ktoré sa majú konať mimo pracovísk, platia tieto termíny:

a) Žiadosti o schôdze

Okrem prípadov zásahu vyššej moci alebo v prípadoch, keď dátumy nie sú stanovené
Parlamentom, sa každá žiadosť o
– dodatočnú schôdzu13,
– preloženie schôdze alebo
– zmenu miesta konania
podá najneskôr šesť týždňov pred plánovaným dátumom konania príslušnej schôdze.
Tieto žiadosti sa spracujú v súlade s postupmi uvedenými v článku 6.

(b) Žiadosti o zabezpečenie jazykov

S výhradou článku 5 žiadosti o tlmočenie z/do dodatočného úradného jazyka musia byť
podané najneskôr šesť týždňov pred plánovaným dátumom príslušnej schôdze.

Konečný termín podávania žiadostí o tlmočenie z/do dodatočných jazykov (bez záruky, že
zdroje budú k dispozícii), ako aj potvrdenia žiadostí predložených predtým je štvrtok na
poludnie v týždni, ktorý predchádza konaniu príslušnej schôdze.

V prípade žiadostí predložených po tomto termíne útvar pre kalendár schôdzí spolu s
generálnym riaditeľstvom pre logistiku a tlmočenie konferencií posúdi, či sa čiastočne alebo
úplne použije neštandardný profil na tlmočenie.

12 Štvrtky poobede v týždňoch parlamentnej činnosti v Bruseli.
13 Za dodatočné schôdze sa nepovažujú schôdze tlmočené skupinami tlmočníkov, ktorí sú skupinám k dispozícii počas
schôdzí na základe článku 5 ods. 1 administratívnych predpisov týkajúcich sa schôdzí politických skupín.
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c) Zrušenie

Zrušenie schôdze alebo jazyka sa oznámi generálnemu riaditeľstvu pre logistiku a tlmočenie
konferencií vždy čo najskôr a v každom prípade najneskôr vo štvrtok na poludnie v týždni,
ktorý predchádza konaniu schôdze. Termín zrušenia slúži ako základ výpočtu všetkých
vzniknutých nákladov, ktoré generálne riaditeľstvo pre logistiku a tlmočenie konferencií
vezme do úvahy pri podávaní správy v súlade s článkom 15.

ČASŤ II
PRÁVNO-LINGVISTICKÁ FINALIZÁCIA A LINGVISTICKÉ OVERENIE14

Článok 9
Predkladanie a návrat textov na právno-lingvistickú finalizáciu alebo lingvistické overenie

1. Všetky texty parlamentných výborov, ktoré podliehajú právno-lingvistickej finalizácii alebo
lingvistickému overeniu, sa pred odoslaním na preklad predkladajú:
- v prípade legislatívnych textov riaditeľstvu pre legislatívne akty na právno-lingvistickú

finalizáciu,
- v prípade nelegislatívnych textov generálnemu riaditeľstvu pre preklad na lingvistické

overenie15.

2. Okrem prípadu dočasne dohodnutých textov v zmysle článku 74 ods. 4 rokovacieho poriadku
sa finalizácia alebo overenie textu v zásade dokončí počas jedného pracovného dňa od prijatia
textu.
Netechnické zmeny textu prijatého vo výbore sa môžu urobiť iba prostredníctvom finalizácie
alebo overenia, ak tak bolo dohodnuté so sekretariátom výboru, pričom zodpovednosť nesie
predseda výboru.
Texty, ktoré boli finalizované alebo overené po dohode so sekretariátom príslušného
parlamentného výboru, sú náhradou textu, ktorý pôvodne odoslal výbor na preklad a na
vytváranie nasledujúcich verzií. Sekretariátu príslušného výboru sa automaticky posiela
elektronická verzia textu (copy-back).

3. Aby riaditeľstvo pre legislatívne akty a generálne riaditeľstvo pre preklad mohli dokončiť
finalizáciu alebo overenie do jedného pracovného dňa, sekretariáty výborov zabezpečia, aby
osoba zodpovedná za text mohla počas príslušného obdobia odpovedať na všetky otázky
týkajúce sa tohto textu.

4. Termín stanovený v tomto článku sa v prípade dlhých textov predĺži v súlade s článkom 13
ods. 1 alebo po dohode so sekretariátom príslušného výboru v prípade mimoriadne veľkých
sérií pozmeňujúcich návrhov, výnimočného pracovného zaťaženia alebo v prípadoch, keď
okolnosti umožňujú predĺžiť celkový termín.

5. Ak sa v súlade s článkom 74 ods. 4 rokovacieho poriadku dosiahne predbežná dohoda s Radou
v rámci riadneho legislatívneho postupu, dokončí riaditeľstvo pre legislatívne akty právno-
lingvistickú finalizáciu do šiestich týždňov od prijatia prekladu od prekladateľskej služby
Parlamentu alebo Rady v súlade s bodom 40 Spoločného vyhlásenia o praktických opatreniach

14 Pokiaľ ide o plánovanie a termíny finalizácie a overenia, pozri aj časť III články 12 a 13.
15 „Lingvistické overenie“ sa považuje za jazykovú kontrolu nelegislatívneho textu, ktorá je zameraná na gramatiku,
interpunkciu, pravopis, terminológiu, plynulosť, spôsob vyjadrovania a štýl.
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pre spolurozhodovací postup z 13. júna 2007 a s praktickými administratívnymi opatreniami
z 26. júla 2011 pre vykonávanie článku 294 ods. 4 ZFEÚ v prípade dohôd v prvom čítaní.

6. Termíny na finalizáciu a overenie textov uvedených v článku 10 ods. 3 a článku 11 ods. 3 sa
dohodnú individuálne s oddelením, ktoré o ňu žiada.

Článok 10
Poradie dôležitosti právno-lingvistickej finalizácie

1. Riaditeľstvo pre legislatívne akty finalizuje nasledujúce kategórie dokumentov podľa tohto
poradia dôležitosti:
a) predbežné dohody s Radou v rámci riadneho legislatívneho postupu;
b) záverečné legislatívne správy parlamentných výborov, keď výbory prijali rozhodnutia

o začatí rokovaní podľa článku 71 ods.1,
c) záverečné legislatívne správy parlamentných výborov a pozmeňujúce návrhy pléna

k nim;
d) kompromisné pozmeňujúce návrhy k legislatívnym záverečným správam,
e) návrhy legislatívnych správ parlamentných výborov;
f) legislatívne stanoviská z parlamentných výborov;
g) návrhy legislatívnych stanovísk parlamentných výborov;
h) pozmeňujúce návrhy predložené v gestorských výboroch alebo vo výboroch

požiadaných o stanovisko.

Čo sa týka textov uvedených v písmenách b) až h), finalizujú sa iba tie časti takýchto textov,
o ktorých sa môže neskôr hlasovať na plenárnej schôdzi, s výnimkou odôvodnení a
dôvodových správ.

2. Riaditeľstvo pre legislatívne akty sleduje prácu parlamentných výborov a na požiadanie
poskytuje radu a pomoc poslancom a sekretariátom výborov v súvislosti s vypracúvaním
návrhov legislatívnych textov uvedených v odseku 1.

3. Texty, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, môže riaditeľstvo pre legislatívne akty finalizovať,
ak mu to umožňujú zdroje.

Článok 11
Poradie dôležitosti lingvistického overenia

1. Generálne riaditeľstvo pre preklad overuje nasledujúce kategórie dokumentov podľa tohto
poradia dôležitosti:

a) záverečné nelegislatívne správy parlamentných výborov a pozmeňujúce návrhy pléna
k nim;

b) návrhy nelegislatívnych správ parlamentných výborov;
c) nelegislatívne stanoviská parlamentných výborov;
d) návrhy nelegislatívnych stanovísk parlamentných výborov;
e) návrhy uznesení;
f) kompromisné pozmeňujúce návrhy k záverečným nelegislatívnym správam.
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Čo sa týka textov uvedených v písmenách a) až d) a f), overujú sa iba tie časti týchto textov,
o ktorých sa môže neskôr hlasovať na plenárnej schôdzi, s výnimkou odôvodnení a
dôvodových správ.

2. Generálne riaditeľstvo pre preklad sleduje prácu parlamentných výborov a na požiadanie
poskytuje radu a pomoc poslancom a sekretariátom výborov v súvislosti s vypracúvaním
nelegislatívnych textov uvedených v odseku 1.

3. Texty, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, môže generálne riaditeľstvo pre preklad overiť, ak
mu to umožňujú zdroje.

ČASŤ III
PREKLAD

Článok 12
Predkladanie a kvalita originálov a predbežné plánovanie služieb finalizácie, overovania a

prekladu

1. Všetky žiadosti o preklad sa predkladajú prostredníctvom zodpovedajúcich IT aplikácií. Útvar
žiadajúci o preklad vloží zároveň originál dokumentu určeného na preklad do príslušného
registra. Text originálu musí byť vytvorený v súlade so vzormi a s platnými požiadavkami,
pokiaľ ide o formát. Musí mať primeranú technickú kvalitu, aby bolo možné použiť príslušné
prekladateľské IT nástroje16. Okrem toho musí mať primeranú jazykovú a štylistickú kvalitu
a musí obsahovať všetky potrebné odkazy, aby sa zabránilo duplicite prekladateľskej práce
a aby sa zaručila súvislosť a kvalita preloženého textu.

2. Sekretariáty výborov a všetci ďalší žiadatelia prekladateľských služieb na základe svojho
programu práce informujú raz za štvrťrok právno-lingvistické a prekladateľské útvary o
očakávanom množstve práce. V prípade mimoriadne dlhých textov a/alebo, keď sa očakáva
mimoriadne veľká séria pozmeňujúcich návrhov, sa všetkým zúčastneným stranám včas pošle
upozornenie.

3. Právno-lingvistické a prekladateľské útvary takisto bezodkladne upozornia sekretariáty
výborov a všetkých ďalších žiadateľov prekladateľských služieb, ak predpokladajú problémy
s dodržaním požadovaných termínov.

Článok 13
Termíny na finalizáciu, overovanie a preklad a čas potrebný na preklad17

1. Texty určené na preskúmanie v parlamentnom výbore alebo delegáciou predložia sekretariáty
výborov alebo delegácií prostredníctvom vhodných IT aplikácií najmenej 10 pracovných dní
pred príslušnou schôdzou, na ktorú sa požaduje preklad. Termín 10 pracovných dní zahŕňa
jeden pracovný deň na finalizáciu alebo overenie buď riaditeľstvom pre legislatívne akty,
alebo generálnym riaditeľstvom pre preklad (okrem dlhých textov – viac ako osem
normostrán – na ktoré treba vyhradiť dva dni na finalizáciu alebo overenie). Ak sa tento termín

16 Pozri Vade Mecum for Authors and Requesting Services (Príručka pre autorov a žiadajúce útvary), ktorú vydalo
generálne riaditeľstvo pre preklad.
17 „Čas potrebný na preklad“ je čas medzi začatím a ukončením prekladateľského procesu.
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dodrží, preložené texty musia byť k dispozícii v elektronickej forme najneskôr dva pracovné
dni pred príslušnou schôdzou. Texty sa potom vytlačia a distribuujú na schôdzi, na ktorú sa
požaduje preklad.

2. Záverečné správy, ktoré prijali parlamentné výbory, sa môžu zaradiť do programu plenárnej
schôdze, ak sú podané na prerokovanie a v prípade záverečných legislatívnych správ
a pozmeňujúcich návrhov k rokovaciemu poriadku na finalizáciu riaditeľstvu pre legislatívne
akty alebo na lingvistické overenie generálnemu riaditeľstvu pre preklad najneskôr:
a) jeden mesiac pred príslušným zasadnutím v prípade prvého čítania legislatívnych

správ (COD***I);
b) v piatok vo štvrtom pracovnom týždni pred príslušným zasadnutím v prípade

legislatívnych správ prijímaných konzultačným postupom alebo postupom súhlasu
(CNS, NLE, APP) a iniciatívnych správ (INL, INI);

c) v piatok v treťom pracovnom týždni pred príslušným zasadnutím v prípade iných
správ.

Pri dodržaní týchto termínov musia byť správy skupinám sprístupnené vo všetkých úradných
jazykoch v piatok do 12.00 hodiny v druhom týždni pred zasadnutím. Legislatívne správy do
prvého čítania (COD***I) však musia byť k dispozícii do 10 pracovných dní od ich podania
prostredníctvom vhodných aplikácií IT.
Záverečné správy sa predkladajú na finalizáciu riaditeľstvu pre legislatívne akty (v prípade
legislatívnych textov) alebo na jazykové overenie generálnemu riaditeľstvu pre preklad (v
prípade nelegislatívnych textov) čo najskôr po ich prijatí vo výbore a v zásade najneskôr dva
pracovné dni po ich prijatí.
Ak v súlade s článkom 71 ods.1 rokovacieho poriadku výbor prijal rozhodnutie o začatí
rokovaní na základe záverečnej legislatívnej správy, lehota jedného mesiaca uvedená v
odseku 2 písm. a) tohto článku sa neuplatňuje. Riaditeľstvo pre legislatívne akty a generálne
riaditeľstvo pre preklad zabezpečia, aby sa takéto záverečné legislatívne správy finalizovali a
aby bola ich pôvodná jazyková verzia distribuovaná prioritne po predložení prostredníctvom
príslušných IT aplikácií.

3. Ak je v súlade s článkom 74 ods. 4 rokovacieho poriadku dosiahnutá predbežná dohoda s
Radou v rámci riadneho legislatívneho postupu, dohodnutý text sa zašle na preklad útvarom
Parlamentu s termínom 10 pracovných dní. V súrnych prípadoch môže byť stanovený kratší
termín vzhľadom na legislatívny harmonogram, ktorý dohodli inštitúcie.

4. Pri otázkach a interpeláciách sa v prípade prekladu požadujú tieto lehoty:
a) otázky na písomné zodpovedanie: 5 pracovných dní;
b) prioritné otázky na písomné zodpovedanie: 3 pracovné dni;
c) otázky na ústne zodpovedanie: 1 pracovný deň;
d) väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie: 3 pracovné dni.

5. Pri všetkých ostatných textoch okrem dokumentov pre predsedu, riadiace orgány Parlamentu,
zmierovacie výbory alebo generálneho tajomníka, či právnu službu sa na realizáciu prekladu
uplatňuje všeobecná lehota minimálne 10 pracovných dní.

6. Predseda môže udeliť výnimku z termínov uvedených v odsekoch 1 a 2 v prípade textov,
ktoré sú naliehavé z hľadiska termínov stanovených v zmluvách alebo na základe priorít,
ktoré stanovila konferencia predsedov vzhľadom na legislatívny program, ktorý dohodli
inštitúcie.

F5_Etický kódex viacjazyčnosti

- 318 -



DV\1185918SK.docx PE 422.618/BUR

7. Termín stanovený v tomto článku možno predĺžiť po dohode s príslušným útvarom
žiadajúcim o preklad v prípade mimoriadne dlhých textov, mimoriadne veľkých sérií
pozmeňujúcich návrhov, výnimočného pracovného zaťaženia alebo v prípadoch, keď
okolnosti umožňujú predĺžiť celkovú lehotu alebo v prípadoch textov, pri ktorých sa povolila
výnimka podľa článku 15 ods. 2.

8. V prípade dokumentov politickej skupiny, ktoré sa majú prerokovávať v pléne, termín na
predloženie určuje Konferencia predsedov v programe, a to spravidla na stredu na 13.00 h
v týždni, ktorý predchádza schôdzi.
Po tomto termíne sa v texte, ktorý skupina predložila, nesmú vykonávať žiadne zmeny.

9. Poslanci môžu požiadať, aby boli časti priebehu plenárneho zasadnutia alebo iné texty priamo
spojené s parlamentnou činnosťou preložené do úradného jazyka podľa ich výberu. Každý
poslanec má nárok na preklad 30 strán textu za rok (všetky jazyky spolu). Tento nárok je
výlučne osobný a nemožno ho prenášať na inú osobu ani do nasledujúceho roka. Čas na
realizáciu prekladu je najmenej 10 pracovných dní.
Ostatné oficiálne orgány Parlamentu môžu žiadať preklad výňatkov z doslovného zápisu,
najmä ak je potrebné podniknúť kroky v súvislosti s jedným alebo viacerými prejavmi.

10. Texty, ktoré predkladá predseda, riadiace orgány Parlamentu, zmierovacie výbory, generálny
tajomník alebo právna služba, a texty, o ktorých sa rokuje v rámci naliehavého konania podľa
článku 163 ods. 2 alebo ktoré sú predložené podľa článkov 111 a 112 v prípade skrátených
lehôt alebo v naliehavej situácii, sa prekladajú hneď, ako to umožnia zdroje, pričom sa
zohľadňuje poradie podľa dôležitosti uvedené v článku 14 a požadované termíny.

Článok 14
Poskytované prekladateľské služby

1. Generálne riaditeľstvo pre preklad prekladá nasledujúce kategórie dokumentov podľa tohto
poradia dôležitosti:
a) dokumenty, o ktorých sa bude hlasovať v pléne:

- dohodnuté texty v súlade s článkom 74 ods. 4 rokovacieho poriadku,
- záverečné legislatívne správy parlamentných výborov, keď výbory prijali

rozhodnutia o začatí rokovaní podľa článku 71 ods.1,
- legislatívne správy a pozmeňujúce návrhy k nim,
- nelegislatívne správy a pozmeňujúce návrhy k nim,
- návrhy uznesení a pozmeňujúce návrhy k nim;

b) prioritné dokumenty určené predsedovi, riadiacim orgánom Parlamentu, zmierovacím
výborom, generálnemu tajomníkovi alebo právnej službe;

c) dokumenty určené na prerokovanie vo výboroch, o ktorých sa môže hlasovať v pléne:
návrhy správ, pozmeňujúce návrhy, kompromisné pozmeňujúce návrhy, návrhy
stanovísk, konečné stanoviská, návrhy uznesení;

d) iné dokumenty určené na prerokovanie vo výboroch: pracovné dokumenty, zhrnutia a
briefingy.

2. Prekladateľské služby sú k dispozícii aj pre týchto používateľov:
a) parlamentné delegácie (do dvoch úradných jazykov, ktoré určí príslušná delegácia);

F5_Etický kódex viacjazyčnosti

- 319 -



PE 422.618/BUR DV\1185918SK.docx

b) politickým skupinám18,
c) iné oficiálne orgány schválené Predsedníctvom a Konferenciou predsedov;
d) poslanci, pokiaľ ide o texty, ktoré sa priamo týkajú ich parlamentných činností, v rámci

obmedzení ustanovených v článku 13 ods. 9;
e) tematické sekcie a výskumné služby;
f) sekretariát Parlamentu, pokiaľ ide o jeho administratívne a komunikačné potreby.

3. Parlament takisto zabezpečuje tlmočnícke služby pre Spoločné parlamentné zhromaždenie
AKT – EÚ (v súlade s 1. protokolom k Dohode z Cotonou), Parlamentné zhromaždenie Únie
pre Stredozemie, Európsko-latinskoamerické parlamentné zhromaždenie a Parlamentné
zhromaždenie Euronest (v súlade s príslušnými platnými predpismi), ako aj pre európskeho
ombudsmana (v súlade s rámcovou dohodou o spolupráci z 15. marca 2006).

4. Parlament môže okrem toho poskytovať prekladateľské služby pre Výbor regiónov
a Európsky hospodársky a sociálny výbor podľa dohody o spolupráci z 5. februára 2014.

Článok 15
Rozsah textov určených na preklad

1. Na texty určené na preklad sa uplatňujú tieto obmedzenia rozsahu:

a) Prípravné pracovné dokumenty a 7 strán pre nelegislatívne správy
dôvodová správa: 6 strán – pre legislatívne správy

12 strán – pre legislatívne iniciatívne správy
12 strán – pre správy o vykonávaní
3 strany – pre legislatívne stanoviská

b) návrhy uznesení: 4 strany – vrátane odôvodnení, ale
bez citácií

c) návrhy v nelegislatívnych
stanoviskách: 1 strana

d) odôvodnenia pozmeňujúcich návrhov: 500 znakov
e) zhrnutia: 5 strán
f) otázky na písomné zodpovedanie: 200 slov
g) väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie: 500 slov
h) návrhy uznesení podľa článku 143: 200 slov

Strana znamená text v rozsahu 1 500 znakov (bez medzier).

2. Parlamentný výbor môže povoliť svojmu spravodajcovi výnimku z obmedzenia uvedeného
v odseku 1 za predpokladu, že neprekročí ročnú rezervu 45 strán.  Konferencia predsedov
výborov bude informovaná o výnimke vopred, takže môže určiť, či je v súlade s pridelenou
rezervou.  Keď výbor využije svoju ročnú rezervu, každú ďalšiu výnimku musí schváliť
predsedníctvo.

ČASŤ IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

18 V prípade dokumentov, ktoré sa priamo týkajú parlamentnej činnosti, môže okrem toho každá delegácia takisto
požiadať o preklad súrnych dokumentov v rozsahu najviac 15 strán za týždeň a za skupinu.
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Článok 16
Zvýšenie vedomia používateľov a jazykových služieb o svojej zodpovednosti

1. Tlmočnícke a prekladateľské oddelenia každých šesť mesiacov informujú používateľov
o nákladoch, ktoré vznikli na základe ich požiadaviek na jazykové služby, a o dodržiavaní
kódexu.

2. Na konci každej schôdze vedúci skupiny tlmočníkov po dohode so sekretariátom schôdze
vypracuje pre generálneho riaditeľa pre logistiku a tlmočenie konferencií zoznam tlmočníckych
služieb, ktoré boli vyžiadané, ale neboli využité.  Kópia tohto zoznamu, ako aj skutočný čas
začiatku a konca schôdze sa pošle sekretariátu príslušnej schôdze.

3. Generálne riaditeľstvo pre logistiku a tlmočenie konferencií vypracuje po konzultácii s
klientskymi útvarmi správu, v ktorej je uvedená kvantitatívna a kvalitatívna analýza dôvodov,
prečo sa vyskytli neskoré žiadosti a zrušenia alebo prečo neboli použité požadované jazyky.

4. Generálne riaditeľstvo pre logistiku a tlmočenie konferencií pravidelne adresuje generálnemu
tajomníkovi každoročné správy o skutočnom používaní zasadacích miestností s tlmočníckym
zariadením.

5. Okrem toho tlmočnícke i prekladateľské služby jednotlivo vypracujú správu pre Predsedníctvo
o využívaní jazykových služieb.  Súčasťou správy je analýza jazykových služieb
poskytovaných so zreteľom na požiadavky, ktoré predložili používatelia, a nákladov za
poskytovanie týchto služieb.

Článok 17
Prechodné opatrenia súvisiace s rozšírením

Kým bude dostatok zdrojov na poskytovanie komplexných služieb v jazykoch nových členských
krajín, možno pri prideľovaní tlmočníckych a prekladateľských zdrojov zaviesť prechodné opatrenia
so zreteľom na dostupné finančné zdroje.

Článok 18
Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie v znení zmien nadobúda účinnosť 1. júla 2019.  Nahrádza etický kódex zo 16.
júna 2014.

Príloha: Pravidlá poskytovania služby tlmočenia ad personam
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Príloha 1
Pravidlá poskytovania služby tlmočenia ad personam

1. Rozsah pôsobnosti

Tlmočenie vo forme služby tlmočenia ad personam („IAP“) sa môže poskytnúť poslancom v
jednotlivých prípadoch za nasledujúcich podmienok.

2. Používatelia

 Právo využívať túto službu majú podpredsedovia EP, kvestori, predsedovia výborov,
spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia, spravodajcovia výboru požiadaného o stanovisko,
tieňoví spravodajcovia výboru požiadaného o stanovisko a koordinátori politických skupín.

3. Dostupnosť a termíny

 IAP je k dispozícii iba v Bruseli a v Štrasburgu v pracovných dňoch (nie počas oficiálnych
sviatkov ani v dňoch pracovného pokoja).

 Žiadosti sa musia predložiť najmenej 3 pracovné dni pred dátumom stretnutia.
 Táto služba bude dostupná pre všetky úradné jazyky okrem maltčiny a írčiny.
 Najpoužívanejším spôsobom tlmočenia bude konzekutívne tlmočenie alebo šepkané

tlmočenie („šušotáž“). Iné druhy, ako je simultánne tlmočenie alebo tlmočenie „valise“
(simultánne tlmočenie s použitím prenosnej tlmočníckej techniky), sa môžu použiť, ak tak
rozhodne generálne riaditeľstvo pre logistiku a tlmočenie konferencií; toto rozhodnutie sa
prijme v závislosti od dostupných zdrojov, potrebných zariadení a konkrétnych údajov v
žiadosti. Telekonferencie alebo videokonferencie budú možné len vtedy, ak bude generálne
riaditeľstvo pre logistiku a tlmočenie konferencií vopred informované, aby mohlo overiť
uskutočniteľnosť. Táto služba nebude dostupná v prípade telefonického tlmočenia (skype
atď.) ani na tlmočenie filmov.

4. Logistické opatrenia

 Ak sa má použiť iný priestor ako kancelária poslanca, zamestnanci poslanca ho musia
rezervovať v súlade s platnými predpismi. Všetky žiadosti sa odpočítajú od kvóty poslanca, a
to aj v prípade, že sa neskôr zrušia.

 Každá zmena miesta, dátumu, času alebo požadovaného jazyka sa bude považovať za novú
žiadosť a odpočíta sa od kvóty poslanca.

 Akákoľvek časť hodiny sa bude počítať ako celá pracovná hodina.
 Ak sa od tlmočníka vyžaduje, aby čakal na mieste stretnutia, počíta sa to ako pracovný čas.

5. Pracovné podmienky

 O prekročení plánovaného času stretnutia nemôže poslanec rozhodnúť jednostranne počas
jeho priebehu, pretože tlmočník už môže byť pridelený na tlmočenie inému poslancovi, ktoré
má začať po plánovanom skončení stretnutia v záujme optimálneho využitia zdrojov. Platí to
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aj v prípade zmien druhu tlmočenia alebo používaných jazykov. O týchto zmenách by sa
nemalo rokovať na mieste s tlmočníkom, ale len s vedúcim oddelenia pre prijímanie
zamestnancov.

 V prípade určitých jednohodinových stretnutí, pri ktorých sa využívajú 2 jazyky, stačí použitie
jedného tlmočníka. Ak si trvanie stretnutia alebo počet jazykov vyžaduje viac ako jedného
tlmočníka, odpočíta sa od kvóty pridelenej poslancovi. Za stanovenie počtu potrebných
tlmočníkov je zodpovedné iba generálne riaditeľstvo pre logistiku a tlmočenie konferencií.
Táto kvóta je výlučne osobná a nemožno ju prenášať na inú osobu ani do nasledujúceho roka.

 Poslanec nemôže požiadať o služby konkrétneho tlmočníka.
 Od tlmočníkov sa nemôže požadovať, aby robili písomné preklady.
 Za každých okolností sa musí rešpektovať profesionálna česť tlmočníka.
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