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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy 
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu 
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání (přepracovaná verze)
(11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady (11263/4/2008 – C6-0422/2008),

– s ohledem na své stanovisko v prvním čtení1 k návrhu Komise předloženému Evropskému 
parlamentu a Radě (KOM(2007)0443),

– s ohledem na pozměněný návrh Komise (KOM(2007)0707),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro zaměstnanost a sociální věci 
(A6-0473/2008),

1. schvaluje společný postoj;

2. konstatuje, že akt je přijat v souladu se společným postojem;

3. pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt v souladu s čl. 254 
odst. 1 Smlouvy o ES;

4. pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly 
řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

1 Texty přijaté dne 22.5.2008, P6_TA(2008)0227.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Postup
Dne 14. května 2008 EP dosáhl dohody s Radou ohledně znění nového nařízení. Vzhledem 
k tomu, že dne 22. května 2008 byly na plenárním zasedání přijaty pozměňovací návrhy, které 
byly s touto dohodou v rozporu, bylo nutné druhé čtení. Společný postoj Rady byl ohlášen na 
plenárním zasedání dne 20. listopadu 2008 a kromě některých jazykových úprav je totožný 
s dohodou dosaženou v květnu 2008.

Mezitím většina politických skupin ve výboru  EMPL potvrdila svůj závazek vůči dohodě, 
které bylo v květnu dosaženo s Radou.

V důsledku toho lze společný postoj přijmout beze změn.

Obsah
Společný postoj obsahuje mnoho pozměňovacích návrhů výboru EMPL. Hlavní změny oproti 
návrhu Komise se týkají oblasti působnosti nařízení, funkcí agentury, obecných ustanovení, 
správní rady a jmenování ředitele EFT.

Otázka toho, jak by měl být posílen vztah mezi EP a agenturou a jak by mohl být EP 
zastoupen ve správní radě, byla vyřešena. Článek 7 uvádí, že součástí správní rady budou „tři 
odborníci bez hlasovacího práva jmenovaní Evropským parlamentem“. Parlament může 
jmenovat buď odborníky zvenčí nebo poslance a bude na Parlamentu, jaké úrovni zastoupení 
ve správní radě dá přednost. Kromě toho bude ředitel vyzván, aby před svým jmenováním 
(článek 10) učinil prohlášení před příslušným výborem či výbory Evropského parlamentu 
a zodpověděl dotazy členů tohoto výboru či výborů.

Kromě toho se dohoda do značné míry řídí návrhem Komise na rozšíření tematické 
působnosti EFT, aby zahrnovala rozvoj lidských zdrojů, zejména pokud jde o vzdělávání 
a odbornou přípravu z hlediska celoživotního učení, a související otázky trhu práce.

Na závěr, zeměpisná působnost ETF musí být aktualizována a nově vymezena s ohledem na 
nové nástroje a priority politiky vnějších vztahů Evropské unie. Podle zprávy pana Lehideuxe 
je možný pružnější přístup, který umožní, aby nadace vykonávala činnosti mimo oblasti 
specifikované v článcích 1a a 1b.
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