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Vec: Aktuálny stav rokovaní Rady o nariadení o ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských 
štátoch

Komisia predložila v máji 2018 návrh nariadenia o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch (ďalej len 
„nariadenie“).

Parlament prijal svoju pozíciu v prvom čítaní k návrhu nariadenia v apríli 2019 a uviedol, že je 
pripravený začať medziinštitucionálne rokovania. Rada o návrhu nariadenia rokovala počas svojich 
zasadnutí, ale zatiaľ neprijala svoju pozíciu ani dostatočne neinformovala Parlament o tom, v akej 
fáze sa momentálne nachádzajú rokovania o tomto nariadení.

Parlament vyzval Radu na zmysluplný dialóg o svojich prebiehajúcich rokovaniach a zdôraznil, že 
nemieni výstup Európskej rady paušálne schvaľovať ako „hotovú vec“ bez riadnych rokovaní o 
všetkých prvkoch balíka viacročného finančného rámca (VFR) a odvetvových právnych predpisov 
vrátane uvedeného nariadenia 1 .

V tejto súvislosti by sme preto chceli požiadať Radu o odpovede na tieto otázky:

1. Aké sú hlavné body nariadenia, o ktorých sa v Rade ešte vedú rokovania?

2. Keďže nariadenie vychádza z článku 322 ods. 1 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ), vzťahuje sa naň riadny legislatívny postup. Keďže v článku 15 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii 
sa uvádza, že Európska rada neplní legislatívnu funkciu, môže Rada potvrdiť, že závery Európskej 
rady o VFR sa nebudú zaoberať vecným obsahom návrhu, a to vrátane toho, aký bude použitý 
rozhodovací postup, pretože to by predstavovalo jasný zásah do legislatívnych výsad 
spoluzákonodarcov?

3. Kedy mieni Rada začať rokovania s Parlamentom?

Predložené: 07/07/2020

Termín na zodpovedanie: 08/10/2020

1 Pozri uznesenie Európskeho parlamentu z 10. októbra 2019 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 
2027 a vlastných zdrojoch: čas splniť očakávania občanov, prijaté texty, P9_TA(2019)0032.


