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NÁVRHY 

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro právní záležitosti a Výbor pro ústavní 

záležitosti jako věcně příslušné výbory, aby do svého návrhu usnesení začlenily tyto návrhy: 

1. lituje toho, že nejsou ve stejnou dobu k dispozici všechny překlady legislativních návrhů, 

což zdržuje legislativní proces; 

2. je přesvědčen, že předsednictví Rady by měla Parlamentu poskytovat o jednáních, která 

v ní probíhají, podrobnější informace, aby mohl Parlament lépe porozumět postojům 

členských států a povaze jejich obtíží a také napomoci úspěšnému a včasnému uzavření 

třístranných jednání; připomíná, že podle bodu 34 interinstitucionální dohody 

o zdokonalení tvorby právních předpisů (dále jen „interinstitucionální dohoda“) se 

spolunormotvůrci dohodli na tom, že „je důležité udržovat již před interinstitucionálními 

jednáními těsné kontakty v zájmu dosažení lepšího vzájemného porozumění svým 

příslušným postojům“, a že za tímto účelem dále „budou usnadňovat vzájemnou výměnu 

názorů a informací, mimo jiné prostřednictvím pravidelného přizvání zástupců ostatních 

orgánů k neformálním výměnám názorů“; poukazuje na to, že tento bod 

interinstitucionální dohody dosud nebyl dostatečně prováděn a že nadále dochází 

k nerovnoměrnému poskytování informací, jelikož schůze výborů Parlamentu jsou 

veřejné, kdežto zasedání pracovních skupin Rady nikoliv; vyjadřuje politování nad tím, že 

zasedání Euroskupiny jsou stále neprůhledná, a zdůrazňuje nutnost toho, aby Parlament 

a jeho poslanci měli před rozhodnutím přístup k programovým dokumentům týkajícím se 

jednotlivých zemí, jakož i ke sdělením předloženým Euroskupině po zasedání, včetně 

zápisů z těchto jednání; připomíná, že účast zástupců Parlamentu na schůzích pracovních 

skupin Rady, stejně jako účast na schůzích odborných skupin, by usnadnila dosažení 

vzájemného porozumění; 

3. připomíná, že bod 32 interinstitucionální dohody stanoví, že „Komise vykonává svou 

úlohu zprostředkovatele tím, že k oběma normotvorným složkám přistupuje stejně a při 

plném dodržování úloh, které třem orgánům přidělují Smlouvy“; žádá proto Komisi, aby 

zpřístupňovala, zveřejňovala, bude-li to možné, veškeré relevantní dokumenty související 

s legislativními návrhy, včetně neoficiálních dokumentů, a poskytovala je oběma 

normotvůrcům ve stejnou dobu; 

4. zdůrazňuje, že v posouzení dopadů nových legislativních návrhů by měla být náležitě 

zohledněna základní práva občanů, vysoká úroveň sociálního začlenění, náklady 

vyplývající z neexistence společného evropského postupu a větší ochrana životního 

prostředí, jakož i cíl, jímž je plné zapojení veřejnosti a organizací občanské společnosti za 

účelem zajištění naprosté transparentnosti rozhodovacího procesu a co nejvyšší míry 

sociální spravedlnosti; 

5. zdůrazňuje, že je zapotřebí prohloubit neformální spolupráci během fáze přípravy aktů 

v přenesené pravomoci a prováděcích aktů; varuje před tím, aby byl při přípravě aktů 

v přenesené pravomoci a prováděcích aktů opomíjen záměr spolunormotvůrců v podobě, 

v jaké je v legislativním aktu vyjádřen a coby součást cíle tohoto aktu; zdůrazňuje význam 

rejstříku aktů v přenesené pravomoci, který bude v brzké době uveden do provozu; žádá 

Komisi, aby spolunormotvůrce souběžně informovala o veškerých přijatých návrzích 

prováděcích opatření, což zahrnuje i prováděcí akty a prováděcí technické normy; 
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6. vyjadřuje politování nad skutečností, že v řadě případů Komise považuje opatření na 

úrovni 2 navržená všemi třemi orgány pro finanční služby (ESAME, EBA a EIOPA) za 

přijatá beze změn, čímž se krátí doba na přezkum, která je Parlamentu k dispozici 

v případě zavádění zásadních změn či je-li jich značný počet; 

7. navrhuje, aby se Rada a Parlament scházely nejméně jednou v průběhu postupu 

konzultace, aby tak Parlament mohl předložit a zdůvodnit přijaté změny a umožnit Radě, 

aby ke každému z nich zaujala postoj; navrhuje nicméně, aby Rada předkládala písemnou 

odpověď;  

8. navrhuje, aby Parlament vypracoval kvantitativní studii o účinnosti postupu konzultace; 

9. naléhavě vyzývá Komisi, aby dodržovala harmonogram stanovený v nařízení 

o evropských orgánech dohledu při rozhodování o tom, zda schválí, pozmění nebo 

neschválí návrhy technických norem, a aby přinejmenším oficiálně informovala 

spolunormotvůrce s dostatečným předstihem v případě, že výjimečně nebude schopna 

tento harmonogram dodržet, a zároveň uvedla své důvody, které ji k tomu vedly; 

konstatuje, že Komise v nedávné době tuto povinnost nedodržela v řadě případů; 

připomíná Komisi, že postupy, jejichž prostřednictvím Parlament prohlašuje, že proti aktu 

nevysloví námitku, nejsou zamýšleny k tomu, aby se jimi kompenzovala zpoždění, k nimž 

dojde na straně Komise, a že tyto postupy mají významný dopad na dobu, kterou má 

Parlament k dispozici pro výkon svého práva dohledu; 

10. naléhavě vyzývá Komisi, aby dodržovala závazné lhůty stanovené pro zprávy o provádění 

a pro přezkum stávajících směrnic a nařízení; 

11. vyzývá k tomu, aby byla prostřednictvím interinstitucionální dohody posílena úloha 

Parlamentu v rámci evropského semestru;  

12. vyzývá evropské zástupce, aby věnovali zvláštní pozornost souladu mezinárodních 

standardů či požadavků s přijatými a závaznými právními předpisy EU; 

13. vyzývá Komisi, aby zveřejnila dokumenty zachycující její postoj v mezinárodních 

organizacích, které stanovují normy ve finanční, peněžní a regulační oblasti, zejména 

pokud jde o Basilejský výbor pro bankovní dohled; požaduje, aby byl Parlament plně 

informován ve všech fázích utváření/utváření mezinárodních norem, které by mohly mít 

vliv na právo EU; 

14. vyzývá, aby byl v souladu se zprávou přijatou Evropským parlamentem o úloze EU 

v rámci systému mezinárodních finančních, měnových a regulačních orgánů a institucí1 

zaveden a formalizován „finanční dialog“ o přijímání a soudržnosti evropských postojů 

před velkými jednáními na mezinárodní úrovni; zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit, aby 

tyto postoje byly předem projednávány a známy na základě podrobných pokynů, které by 

mohla doplňovat proaktivní usnesení o směřování, a aby byly zajištěny vhodné následné 

kroky, přičemž Komise by měla pravidelně předkládat zprávy o provádění těchto pokynů. 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2016)0108.  
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