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PR_COD_1amCom 

 

 

Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o niektorých postupoch 

uplatňovania Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym 

spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom* na strane druhej 

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

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0460), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0327/2016), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na list Výboru pre zahraničné veci,  

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0361/2016), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 

návrh alebo ho nahradiť iným textom; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) S cieľom zabezpečiť jednotné 

podmienky vykonávania dohody by sa mali 

na Komisiu preniesť vykonávacie 

právomoci. Tieto právomoci by sa mali 

vykonávať v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

(3) S cieľom zabezpečiť jednotné 

podmienky vykonávania dohody by sa mali 

na Komisiu preniesť vykonávacie 

právomoci. Tieto právomoci by sa mali 

vykonávať v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

                                                 
*  Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN 

č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.   
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č. 182/20115. Vykonávacie akty sú 

súčasťou spoločnej obchodnej politiky, 

a preto by sa na účely ich prijímania mal 

použiť postup preskúmania. Za 

mimoriadnych a kritických okolností, pri 

ktorých sa v dohode stanovuje možnosť 

uplatniť okamžité opatrenia potrebné na 

riešenie danej situácie, by Komisia mala 

prijať takéto vykonávacie akty okamžite. 

Pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa 

poľnohospodárskych produktov 

a produktov rybárstva, Komisia by 

vzhľadom na závažnosť a naliehavosť 

situácie mala v riadne odôvodnených 

prípadoch prijať takéto vykonávacie akty 

okamžite. 

č. 182/20115. V súlade s týmto nariadením 

sa postup preskúmania uplatňuje najmä 

pri prijímaní vykonávacích aktov 

týkajúcich sa spoločnej obchodnej 

politiky. V riadne odôvodnených 

prípadoch sa však môže uplatňovať 

konzultačný postup. Za mimoriadnych 

a kritických okolností, pri ktorých sa 

v dohode stanovuje možnosť okamžite 

uplatniť opatrenia potrebné na riešenie 

danej situácie, by Komisia mala prijať 

takéto vykonávacie akty okamžite. Pokiaľ 

ide o opatrenia týkajúce sa 

poľnohospodárskych produktov 

a produktov rybárstva, Komisia by 

vzhľadom na závažnosť a naliehavosť 

situácie mala v riadne odôvodnených 

prípadoch prijať takéto vykonávacie akty 

okamžite. 

__________________ __________________ 

5 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 

2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 

a všeobecné zásady mechanizmu, na 

základe ktorého členské štáty kontrolujú 

vykonávanie vykonávacích právomocí 

Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13). 

5 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 

2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 

a všeobecné zásady mechanizmu, na 

základe ktorého členské štáty kontrolujú 

vykonávanie vykonávacích právomocí 

Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13). 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) V záujme zabezpečenia účinného 

uplatňovania a správy colných kvót 

udelených v zmysle dohody, ako aj 

v záujme zabezpečenia právnej istoty 

a rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide 

o výber ciel, by sa niektoré ustanovenia 

tohto nariadenia mali uplatňovať odo dňa 

nadobudnutia platnosti dohody, 

vypúšťa sa 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Článok 9 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 9 vypúšťa sa 

Dohľad  

Na účely vykonávania článku 34 dohody 

sa stanoví dohľad Únie nad dovozom 

tovaru uvedeného v prílohe V k protokolu 

3 k dohode. Uplatňuje sa postup uvedený 

v článku 308 písm. d) nariadenia Komisie 

(EHS) č. 2454/937. 

 

____________________  

 7 Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 

z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva 

nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, 

ktorým sa ustanovuje Colný kódex 

Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, 

s. 1). 
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PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI 

 

 

Bernd Lange 

predseda  

Výbor pre medzinárodný obchod 
 

Ref. č.: D(2016)51709 

 

 

Vážený pán predseda, 

píšem Vám v súvislosti s návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o niektorých 

postupoch uplatňovania Dohody o stabilizácii a pridružení (DSP) medzi Európskou úniou 

a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom na strane druhej 

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)). Vzhľadom na špecifickosť tohto spisu 

a na skutočnosť, že ide o bežný legislatívny postup, by som chcel vyjadriť politickú podporu 

Výboru pre zahraničné veci (AFET) za rýchle uzatvorenie uvedeného nariadenia.  

 

Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom nadobudla platnosť 1. apríla 2016 

po tom, čo ju ratifikovali Európsky parlament a Národné zhromaždenie Kosova. Počas postupu 

súhlasu sme vyzdvihli našu podporu uzatvoreniu tejto dohody a uvítali, že Kosovo bude 

konečne mať, rovnako ako ostatné krajiny západného Balkánu, zmluvné vzťahy s EÚ. 

Nadobudnutie platnosti DSP podnietilo aj zriadenie Parlamentného výboru pre stabilizáciu 

a pridruženie, ktorý rýchlo prijal svoj rokovací poriadok a usporiadal dve schôdze.  

 

Návrh nariadenia, o ktorom bude Váš výbor hlasovať, obsahuje dôležité pravidlá vykonávania 

určitých ustanovení dohody, ako aj postupy prijímania podrobných pravidiel vykonávania. 

Nabádame vás, aby ste postupovali rýchlo s cieľom zaručiť Kosovu možnosť plne využiť DSP, 

zároveň však treba mať na pamäti, že výsady Parlamentu je potrebné rešpektovať. 

 

S úctou, 

 

 

 

 

Elmar Brok 
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