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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 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých postupech pro používání 

Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro 

atomovou energii na jedné straně a Kosovem* na straně druhé 

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)) 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2016)0460), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0327/2016), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na dopis Výboru pro zahraniční věci, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0361/2016), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

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

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

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

i vnitrostátním parlamentům. 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Za účelem zajištění jednotných 

podmínek k provedení dohody by měly být 

Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto 

pravomoci by měly být vykonávány 

(3) Za účelem zajištění jednotných 

podmínek k provedení dohody by měly být 

Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto 

pravomoci by měly být vykonávány 

                                                 
*  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady 

bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti 

Kosova.  
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v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 182/20115. 

Vzhledem k tomu, že prováděcí akty tvoří 

součást společné obchodní politiky, měl by 

být pro jejich přijímání použit přezkumný 
postup. Za výjimečných a naléhavých 

okolností, kdy dohoda stanoví možnost 

uplatnit naléhavá opatření nezbytná 

k řešení dané situace, by měla Komise tyto 

prováděcí akty přijmout bezodkladně. 

Pokud jde o opatření týkající se 

zemědělských produktů a produktů 

rybolovu, Komise by měla v řádně 

odůvodněných, závažných a naléhavých 

případech přijmout tyto prováděcí akty 

okamžitě. 

v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 182/20115. 

V souladu s uvedeným nařízením se 

přezkumný postup použije zejména při 

přijímání prováděcích aktů týkajících se 
společné obchodní politiky. V řádně 

odůvodněných případech se však může 

použít poradní postup. Za výjimečných 

a naléhavých okolností, kdy dohoda 

stanoví možnost uplatnit okamžitá opatření 

nezbytná k řešení dané situace, by měla 

Komise tyto prováděcí akty přijmout 

bezodkladně. Pokud jde o opatření týkající 

se zemědělských produktů a produktů 

rybolovu, Komise by měla v řádně 

odůvodněných, závažných a naléhavých 

případech přijmout tyto prováděcí akty 

okamžitě. 

__________________ __________________ 

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 

kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 

způsobu, jakým členské státy kontrolují 

Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 

(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13). 

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 

kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 

způsobu, jakým členské státy kontrolují 

Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 

(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13). 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) V zájmu zajištění účinného 

uplatňování a správy celních kvót 

přidělených podle dohody a za účelem 

zaručení právní jistoty a rovného 

zacházení, pokud jde o ukládání cel, by se 

určitá ustanovení tohoto nařízení měla 

použít ode dne vstupu dohody v platnost, 

vypouští se 
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Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Článek 9 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 9 vypouští se 

Dohled  

Pro účely provádění článku 34 dohody se 

zřídí dohled Unie nad dovozem zboží, 

které je uvedeno v příloze V protokolu 3 

k dohodě. Použije se postup stanovený 

v článku 308d nařízení Komise (EHS) č. 

2454/937. 

 

____________________  

7 Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze 

dne 2. července 1993, kterým se provádí 

nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým 

se vydává celní kodex Společenství (Úř. 

věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.). 
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PŘÍLOHA: DOPIS OD VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI 

 

 

Bernd Lange 

Předseda  

Výbor pro mezinárodní obchod 
 

Ref.: D(2016)51709 

 

 

Vážený pane předsedo, 

píši Vám v souvislosti s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých 

postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským 

společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé 

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)). S ohledem na specifičnost této 

záležitosti a na skutečnost, že se jedná o řádný legislativní postup, bych rád uvedl, že Výbor 

pro zahraniční obchod (AFET) vyjadřuje politickou podporu urychlenému uzavření výše 

uvedeného nařízení. 

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Kosovem vstoupila v platnost dne 1. dubna 2016 

poté, co ji ratifikovaly Evropský parlament a národní shromáždění Kosova. Během postupu 

souhlasu jsme zdůrazňovali naši podporu uzavření uvedené dohody a přivítali jsme, že 

Kosovo bude mít konečně – jako ostatní země na západním Balkánu – smluvní vztahy s EU. 

Vstup Dohody o stabilizaci a přidružení v platnost rovněž podnítil zřízení Parlamentního 

výboru pro stabilizaci a přidružení, který rychle přijal svůj jednací řád a již uspořádal dvě 

schůze.  

Návrh nařízení, o kterém bude Váš výbor hlasovat, obsahuje pravidla důležitá pro provádění 

některých ustanovení uvedené dohody a postupy pro přijímání podrobných prováděcích 

pravidel. Žádáme Vás, abyste postupovali rychle, aby mohlo Kosovo využívat přínosů 

Dohody o stabilizaci a přidružení v plném rozsahu, avšak abyste současně neztráceli ze 

zřetele, že je třeba dbát na respektování výsad Parlamentu. 

S pozdravem, 

 

 

 

 

Elmar Brok 
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