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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že právo Komisie na legislatívnu iniciatívu, ako je stanovené v zmluvách, 
nebolo v posledných rokoch ani konštruktívne ani produktívne, pričom za posledné 
desaťročie došlo k poklesu produkcie Komisie a predsedovia Komisie neprebrali svoju 
politickú zodpovednosť; dôrazne preto odporúča, aby Výbor pre ústavné veci ďalej 
preskúmal právomoci, ktoré Parlamentu zverujú zmluvy, a zvážil revíziu zmluvy s 
cieľom poskytnúť Parlamentu priame právo legislatívnej iniciatívy;

2. zdôrazňuje , že Európska rada má de facto právo iniciatívy v rámci priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti v súlade s článkom 68 ZFEÚ, čo neodráža rovnaké 
podmienky medzi Parlamentom a Radou; okrem toho zdôrazňuje včasný vplyv 
členských štátov prostredníctvom ich účasti v mnohých poradných orgánoch Komisie;

3. domnieva sa, že Parlament by mal mať posilnené priame právo legislatívnej iniciatívy, 
pretože priamo zastupuje európskych občanov, a nielen národné záujmy, ktoré je 
potrebné vyvážiť; vyjadruje preto poľutovanie nad tým, že táto možnosť sa pravidelne 
odkladá na budúcu revíziu zmluvy;

4. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že len jednu tretinu legislatívnych a 
nelegislatívnych postupov Parlamentu možno považovať za úspešnú a že väčšina 
legislatívnych iniciatívnych správ prijatých od roku 2011 nepriniesla kladnú odpoveď 
Komisie1; vyjadruje tiež poľutovanie nad tým, že do dnešného dňa sa systematicky 
nedodržiava trojmesačná lehota, do ktorej má Komisia reagovať na uznesenie 
Parlamentu, ako sa stanovuje v odseku 16 Rámcovej dohody o vzťahoch medzi 
Európskym parlamentom a Európskou komisiou (rámcová dohoda z roku 2010)2, ani 
jednoročná lehota, do ktorej má Komisia predložiť legislatívny návrh v reakcii na 
legislatívnu iniciatívnu správu;

5. zastáva názor, že iniciatívne legislatívne správy v oblasti riadneho legislatívneho 
postupu s jediným „adresátom“ a realizovateľnými návrhmi v realistickom časovom 
rámci budú úspešnejšie; odporúča preto, aby Výbor pre ústavné veci prizval Komisiu k 
rokovaciemu stolu s cieľom mierne predĺžiť príslušné lehoty a zohľadniť údajné 
organizačné ťažkosti v súvislosti s rámcovou dohodou z roku 2010, a tým zvýšiť 
schopnosť Komisie reagovať na uznesenia Parlamentu; na druhej strane však očakáva, 
že Komisia bude automaticky reagovať a vykonávať iniciatívne legislatívne správy;

6. naliehavo žiada Komisiu ako strážkyňu zmlúv, aby si plnila svoje povinnosti a 
dodržiavala svoje vlastné záväzky;

7. zastáva názor, že ak Komisia nezareaguje na výzvu Parlamentu na prijatie 
legislatívneho aktu v oblasti riadneho legislatívneho postupu, jeho uznesenie prijaté 

1 Štúdia The European Parliament’s right of initiative (Právo iniciatívy Euróspkeho parlamentu), Andreas 
Maurer, Univerzita v Insbrucku, predseda Jean Monnet pre európske integračné štúdie a Michael C. Wolf, 
Univerzita v Innsbrucku, júl 2020, s. 55 a 57.
2 Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 47.
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väčšinou poslancov bude tvoriť základ pre legislatívny postup, ktorý iniciuje samotný 
Parlament;

8. domnieva sa , že ak by Komisia nepredložila legislatívny návrh a neposkytla náležité 
odôvodnenie, ako sa vyžaduje v článku 225 ZFEÚ, a to ani po tom, ako ju o to 
Parlament požiada, predstavovalo by to nečinnosť a Parlament by si vyhradil právo 
konať podľa článku 265 ZFEÚ.


