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14.4.2010 A7-0110/1 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

József Szájer 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0110/2010 

József Szájer 

Právomoc legislatívnej delegácie 
KOM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

6. domnieva sa, že postup pre naliehavé 
prípady s kratšou lehotou na vznesenie 

námietky ustanovený v samotnom 
základnom akte by mal byť vyhradený pre 
obzvlášť výnimočné prípady, napríklad pre 
tie, ktoré sa týkajú bezpečnostných otázok 
alebo humanitárnych kríz; 

6. domnieva sa, že zrýchlený postup 
ustanovený v samotnom základnom akte 
by sa mal zaviesť pre obzvlášť výnimočné 
prípady, napríklad tie, ktoré sa týkajú 
bezpečnostných otázok, zdravia alebo 
humanitárnych kríz; 

Or. en 



 

AM\812792SK.doc  PE439.746v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
14.4.2010 A7-0110/2 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

József Szájer 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0110/2010 

József Szájer 

Právomoc legislatívnej delegácie 
KOM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

8. domnieva sa, že delegovanie nemôže 
mať neobmedzené trvanie; zastáva však 
názor, že v prípade delegovania s 
obmedzeným trvaním by mohla existovať 
možnosť jeho pravidelného predlžovania; 
domnieva sa, že v základnom akte môže 

ustanovená možnosť takéhoto 

pravidelného predlžovania buď 

automaticky alebo na základe výslovnej 
žiadosti Komisie; zastáva názor, že v 

oboch prípadoch sa môže delegovanie 
obnoviť len ak Parlament ani Rada v 
uvedenej lehote nevznesú žiadne námietky; 

8. domnieva sa, že delegovanie môže mať 
neobmedzené trvanie vzhľadom na 

skutočnosť, že toto delegovanie je možné 

kedykoľvek zrušiť; zastáva však názor, že 
v prípade delegovania s obmedzeným 
trvaním by mohla existovať možnosť jeho 
pravidelného predlžovania na základe 
výslovnej žiadosti Komisie; zastáva názor, 
že delegovanie sa môže obnoviť len ak 
Parlament ani Rada v uvedenej lehote 
nevznesú žiadne námietky; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

József Szájer 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0110/2010 

József Szájer 

Právomoc legislatívnej delegácie 
KOM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

13. navrhuje, aby sa minimálna lehota na 
vznesenie námietky stanovila v akejkoľvek 
budúcej vzájomnej dohode, pričom bude 
zrejmé, že sa nebude chápať ako prísne 
obmedzenie, ale len ako minimum, po 
prekročení ktorého by sa demokratická 
kontrola zo strany Parlamentu stala 
zbytočnou; domnieva sa, že minimálna 
lehota na vznesenie námietky by mala byť 
dva mesiace, a z iniciatívy Parlamentu 
alebo Rady by sa mala dať predĺžiť 
o ďalšie dva mesiace; pripomína možnosť 

stanoviť dlhšiu minimálnu lehotu v 

závislosti od povahy delegovaného aktu; 

13. navrhuje, aby sa minimálna lehota na 
vznesenie námietky stanovila v akejkoľvek 
budúcej dohode, pričom bude zrejmé, že sa 
nebude chápať ako prísne obmedzenie, ale 
len ako minimum, po prekročení ktorého 
by sa demokratická kontrola zo strany 
Parlamentu stala zbytočnou; domnieva sa, 
že minimálna lehota na vznesenie námietky 
by mala byť dva mesiace, a z iniciatívy 
Parlamentu alebo Rady by sa mala dať 
predĺžiť o ďalšie dva mesiace; zdôrazňuje 

však, že lehota na vznesenie námietky by 

mala závisieť od povahy delegovaného 
aktu; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/4 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

József Szájer 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0110/2010 

József Szájer 

Právomoc legislatívnej delegácie 
KOM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

14. v súvislosti s akoukoľvek budúcou 
vzájomnou dohodou trvá na tom, že rôzne 
obdobia na skúmanie delegovaných aktov 
sa môžu začať len po zaslaní všetkých 
jazykových verzií Komisiou a musia riadne 
zohľadňovať volebné obdobie Parlamentu 
a obdobia prerušenia činnosti Parlamentu; 

14. v súvislosti s akoukoľvek budúcou 
dohodou trvá na tom, že rôzne obdobia na 
skúmanie delegovaných aktov sa môžu 
začať len po zaslaní všetkých jazykových 
verzií Komisiou a musia riadne 
zohľadňovať volebné obdobie Parlamentu 
a obdobia prerušenia činnosti Parlamentu; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/5 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

József Szájer 

v mene poslaneckého klubu PPE 
 
Správa A7-0110/2010 

József Szájer 

Právomoc legislatívnej delegácie 
KOM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

15. v súvislosti s akoukoľvek budúcou 
vzájomnou dohodou zdôrazňuje, že 
delegované akty podliehajúce právu na 
námietku sa môžu zverejniť vo verejnom 
vestníku, a tak nadobudnúť účinnosť až po 
uplynutí lehoty na vznesenie námietky 
okrem prípadov s oznámením o nevznesení 
námietky; domnieva sa, že výslovná 
povinnosť, ktorou sa vyžaduje, aby 
Parlament a Rada v každom základnom 
akte zverejňovali rozhodnutia prijaté pri 
kontrole vykonávania delegovanej 
právomoci Komisiou, je nadbytočná; 

15. v súvislosti s akoukoľvek budúcou 
dohodou zdôrazňuje, že delegované akty 
podliehajúce právu na námietku sa môžu 
zverejniť vo verejnom vestníku a tak 
nadobudnúť účinnosť až po uplynutí lehoty 
na vznesenie námietky okrem prípadov 
s oznámením o nevznesení námietky; 
domnieva sa, že výslovná povinnosť, 
ktorou sa vyžaduje, aby Parlament a Rada 
v každom základnom akte zverejňovali 
rozhodnutia prijaté pri kontrole 
vykonávania delegovanej právomoci 
Komisiou, je nadbytočná; 

Or. en 

 
 


