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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace  

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 

kurzivou Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 

oddělení a označuje části návrhu aktu, 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. 

 

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 

návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden návrh aktu a na čtvrtém 

řádku ustanovení aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. Převzaté části 

ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá změnit, zatímco návrh 

aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. Případné vypuštění 

takovýchto úseků se označuje [...]. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 1905/2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, a kterým se 

mění nařízení (ES) č. 1889/2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie 

a lidských práv ve světě 

(KOM(2009)0194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD)) 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(KOM(2009)0194), 

– s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 179 odst. 1 a čl. 181a Smlouvy o ES, v souladu s nimiž 

Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0158/2009), 

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu 

Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ 

(KOM(2009)0665), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3, čl. 209 odst. 1 a článek 212 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, 

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A7-0188/2009), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

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

parlamentům. 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

kterým se mění nařízení (ES) č. 1905/2006, 

kterým se zřizuje finanční nástroj pro 

rozvojovou spolupráci, a kterým se mění 

nařízení (ES) č. 1889/2006 o zřízení 

kterým se mění nařízení (ES) č. 1889/2006 

o zřízení nástroje pro financování podpory 

demokracie a lidských práv ve světě 
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nástroje pro financování podpory 

demokracie a lidských práv ve světě 

 (Tento pozměňovací návrh platí pro celý 

text. Jeho přijetí bude vyžadovat 

odpovídající úpravy v celém textu.) 

Odůvodnění 

 Návrh nařízení mění nařízení (ES) č. 1905/2006 i nařízení (ES) č. 1889/2006, jež spadají do 

příslušnosti dvou různých výborů Evropského parlamentu. Proto se požaduje rozdělení 

návrhu do dvou různých nařízení podle jednotlivých finančních nástrojů. Z tohoto důvodu 

jsou vypuštěny odkazy na nařízení (ES) č. 1905/2006. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Z provádění těchto nařízení vyplynul 

nesoulad, pokud jde o výjimku ze zásady 

nezpůsobilosti nákladů, jež souvisejí s 

daněmi, cly a dalšími poplatky, pro 

financování Společenstvím. Z tohoto 

důvodu se navrhuje změna příslušných 

ustanovení nařízení (ES) č. 1905/2006 a 

nařízení (ES) č. 1889/2006 za účelem 

jejich sladění s ostatními nástroji. 

(2) Z provádění těchto nařízení vyplynul 

nesoulad, pokud jde o výjimku ze zásady 

nezpůsobilosti nákladů, jež souvisejí s 

daněmi, cly a dalšími poplatky, pro 

financování Společenstvím. Z tohoto 

důvodu se navrhuje změna příslušných 

ustanovení nařízení (ES) č. 1889/2006 za 

účelem jejich sladění s ostatními nástroji. 

Odůvodnění 

Návrh nařízení mění nařízení (ES) č. 1905/2006 i nařízení (ES) č. 1889/2006, jež spadají do 

příslušnosti dvou různých výborů Evropského parlamentu. Proto se požaduje rozdělení 

návrhu do dvou různých nařízení podle jednotlivých finančních nástrojů. Z tohoto důvodu 

jsou vypuštěny odkazy na nařízení (ES) č. 1905/2006.   
 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Článek 1 

Nařízení (ES) č. 1905/2006 

Čl. 25 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 1 

V článku 25 nařízení (ES) č. 1905/2006 se 

odstavec 2 nahrazuje tímto: 

„2. Pomoc Společenství se zpravidla 

nepoužije k placení daní, cel nebo 

poplatků v zemích, které jsou příjemci 

pomoci.“ 

vypouští se 

Odůvodnění 

Návrh nařízení mění nařízení (ES) č. 1905/2006 i nařízení (ES) č. 1889/2006, jež spadají do 

příslušnosti dvou různých výborů Evropského parlamentu. Proto se požaduje rozdělení 

návrhu do dvou různých nařízení podle jednotlivých finančních nástrojů. Z tohoto důvodu 

jsou vypuštěny odkazy na nařízení (ES) č. 1905/2006.   

 

 

Pozměňovací návrh 4 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Čl. 2 – bod -1 (nový) 

Nařízení (ES) č. 1889/2006 

Bod odůvodnění 23 a (nový)  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  Do nařízení (ES) č. 1889/2006 se vkládá 

nový bod odůvodnění, který zní: 

„(23a) Komise by měla být oprávněna 

přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 290 Smlouvy 

o fungování Evropské unie, pokud jde 

o strategické dokumenty, neboť tyto 

strategické dokumenty doplňují nařízení 

(ES) č. 1889/2006 a mají obecnou 

působnost. Je zejména důležité, aby 

Komise vedla během přípravné fáze 

náležité konzultace, včetně konzultací 

s odborníky.“ 
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Pozměňovací návrh 5 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Čl. 2 – bod -1 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 1889/2006 

Čl. 5 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  V článku 5 nařízení (ES) č. 1889/2006 se 

odstavec 3 nahrazuje tímto: 

„3. Strategické dokumenty a jakékoli 

jejich revize nebo rozšíření přijímá 

Komise postupem podle článku 17a.“ 

  

Odůvodnění 

In the original report, the rapporteurs proposed to introduce the regulatory procedure with 

scrutiny (RPS) for the adoption of Strategy Papers under the EIDHR.  As RPS no longer 

exists under the Lisbon Treaty, these amendments are withdrawn.  In accordance with the 

mandate given by the Committee on Foreign Affairs on 3 December 2009, as well as on 28 

April 2010, the rapporteurs now present new amendments introducing the procedure for 

delegated acts.  As stipulated under Article 290 of the Lisbon Treaty on the power of 

delegation, these new amendments set out the objectives, content, scope and duration of the 

delegation of power, as well as the conditions to which the delegation is subject. 

 

 

Pozměňovací návrh 6 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Čl. 2 – bod 1 a (nový) 

Nařízení (ES) č. 1889/2006 

Článek 17 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Do nařízení (ES) č. 1889/2006 se vkládá 

nový článek, který zní: 

  „Článek 17a 

Výkon přenesení pravomoci 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 3 je 

svěřena Komisi na dobu platnosti tohoto 
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nařízení. 

2. Jakmile Komise přijme akt v přenesené 

pravomoci, uvědomí o této skutečnosti 

současně Evropský parlament i Radu. 

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci jsou svěřeny Komisi 

s výhradou podmínek stanovených 

v článcích 17b a 17c.“ 

Odůvodnění 

In the original report, the rapporteurs proposed to introduce the regulatory procedure with 

scrutiny (RPS) for the adoption of Strategy Papers under the EIDHR.  As RPS no longer 

exists under the Lisbon Treaty, these amendments are withdrawn.  In accordance with the 

mandate given by the Committee on Foreign Affairs on 3 December 2009, as well as on 28 

April 2010, the rapporteurs now present new amendments introducing the procedure for 

delegated acts.  As stipulated under Article 290 of the Lisbon Treaty on the power of 

delegation, these new amendments set out the objectives, content, scope and duration of the 

delegation of power, as well as the conditions to which the delegation is subject. 

 

Pozměňovací návrh 7 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Čl. 2 – bod 1 b (nový) 

Nařízení (ES) č. 1889/2006 

Článek 17 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Do nařízení (ES) č. 1889/2006 se vkládá 

nový článek, který zní: 

  „Článek 17b 

Zrušení přenesení pravomoci 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomocí uvedené v článku 5 

kdykoli zrušit. 

2. Orgán, který zahájí interní postup 

s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 

pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě 

před přijetím konečného rozhodnutí 

druhého zákonodárce a Komisi a uvede 

pravomoc, jejíž přenesení by mohlo být 



 

PE430.281v02-00 10/14 RR\819505CS.doc 

CS 

zrušeno, a možné důvody tohoto zrušení. 

3. Rozhodnutí o zrušení ukončí přenesení 

pravomoci uvedené v tomto rozhodnutí. 

Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo 

k pozdějšímu datu, které je v něm 

upřesněno. Rozhodnutí nemá vliv na 

účinnost aktů v přenesené pravomoci, 

které jsou již v platnosti. Rozhodnutí je 

zveřejněno v Úředním věstníku Evropské 

unie.“ 

Odůvodnění 

In the original report, the rapporteurs proposed to introduce the regulatory procedure with 

scrutiny (RPS) for the adoption of Strategy Papers under the EIDHR.  As RPS no longer 

exists under the Lisbon Treaty, these amendments are withdrawn.  In accordance with the 

mandate given by the Committee on Foreign Affairs on 3 December 2009, as well as on 28 

April 2010, the rapporteurs now present new amendments introducing the procedure for 

delegated acts.  As stipulated under Article 290 of the Lisbon Treaty on the power of 

delegation, these new amendments set out the objectives, content, scope and duration of the 

delegation of power, as well as the conditions to which the delegation is subject. 

 

 

Pozměňovací návrh 8 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – bod 1 c (nový) 

Nařízení (ES) č. 1889/2006 

Článek 17 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Do nařízení (ES) č. 1889/2006 se vkládá 

nový článek, který zní: 

  „Článek 17c 

Námitky proti aktům v přenesené 

pravomoci 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 

proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 

oznámení. 

Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
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Rady se lhůta prodlouží o dva měsíce. 

2. Pokud po uplynutí této lhůty nevznese 

Evropský parlament ani Rada k aktu 

v přenesené pravomoci námitku, je akt 

v přenesené pravomoci zveřejněn 

v Úředním věstníku Evropské unie 

a vstupuje v platnost v den, který je v něm 

uveden. 

Akt v přenesené pravomoci může být 

zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 

unie a vstoupit v platnost před uplynutím 

této lhůty, pokud Evropský parlament 

i Rada Komisi informovaly o svém záměru 

nevyslovit námitky.  

3. Pokud Evropský parlament nebo Rada 

námitku k aktu v přenesené pravomoci 

vznese, tento akt v platnost nevstoupí. 

Orgán, který vznese k aktu v přenesené 

pravomoci námitku, uvede důvody pro 

vznesení této námitky.“ 

Odůvodnění 

In the original report, the rapporteurs proposed to introduce the regulatory procedure with 

scrutiny (RPS) for the adoption of Strategy Papers under the EIDHR.  As RPS no longer 

exists under the Lisbon Treaty, these amendments are withdrawn.  In accordance with the 

mandate given by the Committee on Foreign Affairs on 3 December 2009, as well as on 28 

April 2010, the rapporteurs now present new amendments introducing the procedure for 

delegated acts.  As stipulated under Article 290 of the Lisbon Treaty on the power of 

delegation, these new amendments set out the objectives, content, scope and duration of the 

delegation of power, as well as the conditions to which the delegation is subject. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

Komise ve svém legislativním návrhu na přezkum nástroje rozvojové spolupráce 

a evropského nástroje pro demokracii a lidská práva v polovině období navrhuje pouze jednu 

technickou změnu, která umožní, aby náklady související s daněmi, cly a dalšími poplatky, 

které souvisejí s financováním opatření v rámci těchto nástrojů v zemích, jež jsou příjemci 

pomoci, byly financovány z rozpočtu těchto nástrojů. Tyto nástroje byly doposud jedinými 

finančními nástroji, které neumožňovaly uplatnit výjimku ze zásady nezpůsobilosti těchto 

nákladů. Návrh změny nařízení umožní financování těchto nákladů za výjimečných okolností, 

čímž zlepší flexibilitu provádění programů a projektů. To je zejména důležité u projektů 

evropského nástroje pro demokracii a lidská práva vzhledem ke zvláštním okolnostem, za 

nichž jsou realizovány. Je docela možné, že se vlády budou zdráhat udělit výjimku projektům, 

jež nepodporují. Proto by se měla změna nařízení navrhovaná Komisí schválit. 

 

Návrh nařízení však mění nařízení (ES) č. 1905/2006 i nařízení (ES) č. 1889/2006, jež spadají 

do příslušnosti dvou různých výborů Evropského parlamentu.  Proto se požaduje, aby se 

návrh rozdělil do dvou různých nařízení podle jednotlivých finančních nástrojů, přičemž 

v prvním souboru pozměňovacích návrhů se vypustí odkazy na nařízení (ES) č. 1905/2006. 

 

Druhý soubor dodatečných pozměňovacích návrhů zpravodajek se netýká podstaty ani priorit 

evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, ale posílení práva Parlamentu na kontrolu. 

 

Článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie zavedl nový postup přijímání aktů 

v přenesené pravomoci, který se musí používat v případě prováděcích opatření přijímaných 

postupem spolurozhodování, která splňují dvě kritéria: 

– musí se jednat o opatření obecného významu; 

– předmětem těchto opatření musí být změna jiných než podstatných prvků nařízení, 

tj. zrušením některých těchto prvků nebo doplněním nástroje o nové jiné než podstatné prvky. 

 

Postup pro přijímání aktů v přenesené pravomoci výrazně posiluje pravomoci Parlamentu: 

právo veta umožňuje Parlamentu blokovat návrh opatření, ke kterému má výhrady, a dává za 

úkol Komisi, aby předložila pozměněný návrh. V tomto smyslu je tento postup srovnatelný s 

regulativním postupem s kontrolou podle někdejšího postupu projednávání ve výborech, o 

nějž zpravodajky původně žádaly, jenž však již v souladu s Lisabonskou smlouvou není 

použitelný. 

 

Podle našeho názoru je zřejmé, že strategické dokumenty v rámci EIDHR plně odpovídají 

kritériím pro uplatnění postupu pro přijímání aktů v přenesené pravomoci (článek 290 SFEU): 

– jsou obecného významu a mají dlouhodobou působnost (3-4 roky); 

– doplňují jiné než podstatné prvky legislativního aktu tím, že definují prioritní oblasti a 

cíle pomoci poskytované určitým tematický oblastem či regionům; 

– jsou právně závazné v tom smyslu, že podle článku 6 EIDHR z těchto strategických 

dokumentů budou vycházet roční akční programy. 

 

Postup pro přijímání aktů v přenesené pravomoci se však neuplatní na roční akční programy 

a zvláštní opatření. 
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Legislativní návrh Komise na přezkum EIDHR v polovině období představuje ideální 

příležitost k zajištění souladu tohoto nástroje s novými požadavky stanovenými ve Smlouvě 

o fungování Evropské unie. 
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