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Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2020 k pozícii Rady 
v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie (09980/1/2020 – C9-
0407/2020 – 2018/0136(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (09980/1/2020 – C9-0407/2020),

– zo zreteľom na stanovisko Dvora audítorov zo 17. augusta 20181,

– so zreteľom na stanovisko Komisie (COM(2020)0843),

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní2 k návrhu Komisie pre Európsky parlament 
a Radu (COM(2018)0324),

– so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorskými výbormi podľa článku 74 
ods. 4 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na článok 67 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre rozpočet a Výboru pre 
kontrolu rozpočtu (A9-0262/2020),

1. schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2. schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je 
uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

1 Ú. v. EÚ C 291, 17.8.2018, s. 1.
2 Prijaté texty, 4.4.2019, P8_TA(2019)0349.



3. berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4. konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

5. poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade 
s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

6. poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že 
všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady 
zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

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



PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Bez toho, aby bolo dotknuté právo iniciatívy Komisie, Európsky parlament, Rada a Komisia 
súhlasia s tým, že zvážia začlenenie obsahu tohto nariadenia do nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 (nariadenie o rozpočtových 
pravidlách) pri jeho najbližšej revízii.

Vyhlásenie Komisie

Komisia súhlasí s tým, že v prípade potreby zváži pripojenie vhodných návrhov k správe 
Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tohto nariadenia.


