
AD\608146SK.doc PE 369.916v02-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre právne veci

2005/2214(INI)

22.3.2006

STANOVISKO
Výboru pre právne veci

pre Výbor pre ústavné veci

k výsledku skríningu návrhov právnych predpisov v legislatívnom procese
(2005/2214(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Maria Berger



PE 369.916v02-00 2/5 AD\608146SK.doc

SK

PA_NonLeg



AD\608146SK.doc 3/5 PE 369.916v02-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre právne veci žiada Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor začlenil do 
svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

A. keďže Komisia zamýšľa, ako výsledok skríningu právnych predpisov v legislatívnom 
procese, stiahnuť 68 návrhov, ktoré považuje za nezlučiteľné s lisabonským cieľmi alebo 
zásadami lepšej právnej úpravy,

B. keďže stiahnutie štyroch návrhov, ktoré sa týkajú stanov európskeho združenia, stanov 
európskej spoločnosti a účasti zamestnancov na riadení nie je možné ospravedlniť s 
ohľadom na zásadu lepšej právnej úpravy, pretože cieľom daných návrhov je v 
skutočnosti zlepšiť právne prostredie v prospech európskych občanov a z tohto dôvodu 
ich nemožno v žiadnom prípade považovať za zbytočné byrokratické zaťaženie,

C. keďže Komisii sa podľa článku 250 ods. 2 Zmluvy o ES všeobecne priznáva právo 
stiahnuť návrh kedykoľvek v priebehu postupu, ktorý vedie k prijatiu aktu, až do 
rozhodnutia Rady a keďže v rámci spolurozhodovacieho postupu umožňuje toto 
ustanovenie stiahnutie návrhov až do ukončenia prvého čítania v Európskom parlamente 
a ich „zapečatenia“ prijatím spoločnej pozície Rady,

D. keďže článok 250 ods. 2 Zmluvy o ES, hoci bol pôvodne sformulovaný na účely 
konzultačného postupu, je potrebné interpretovať s ohľadom na článok 251 Zmluvy o ES 
a v zmysle tohto článku a keďže z tohto dôvodu nemôže v žiadnom prípade spochybniť 
pozíciu Európskeho parlamentu v rámci spolurozhodovacieho postupu,

E. keďže po prijatí spoločnej pozície v nadväznosti na prvé čítanie má Komisia podľa tretej 
zarážky druhého pododseku odseku 2 článku 251 Zmluvy o ES možnosť iba vyrozumieť 
Európsky parlament o svojom stanovisku a keďže, ak Parlament následne zmení a doplní 
spoločnú pozíciu, môže Komisia na základe písmena c) tretieho pododseku odseku 2 
článku 251 iba predložiť stanovisko; z toho jasne vyplýva, že Komisia už nie 
„vlastníkom“ svojich návrhov a nemôže ich ľubovoľne sťahovať,

F. keďže zásada skutočnej spolupráce podľa článku 10 Zmluvy o ES umožňuje Komisii 
stiahnuť svoje návrhy len prípade, že to neovplyvní úlohu a právomoci Európskeho 
parlamentu ako demokratického rozhodovacieho orgánu,

1. domnieva sa, že hoci v rámci spolurozhodovacieho postupu môže Komisia z právneho 
hľadiska stiahnuť svoje návrhy až do prijatia spoločnej pozície Rady, musí byť toto 
stiahnutie za každých okolností v súlade so zásadou skutočnej spolupráce ustanovenou v 
článku 10 Zmluvy o ES, ktorá sa má uplatňovať medzi európskymi inštitúciami;

2. vyzýva Komisiu, aby dodržiavala zásadu skutočnej spolupráce vždy, keď Európsky 
parlament požiada podľa článku 55 svojho rokovacieho poriadku Komisiu o stiahnutie jej 
návrhov;

3. domnieva sa, že po prijatí spoločnej pozície neudeľuje Zmluva Komisii právomoc stiahnuť
svoj legislatívny návrh a že toto obmedzenie sa konkrétne vzťahuje na balík právnych 
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predpisov v legislatívnom procese uvedených v prílohe k oznámeniu Komisie 
KOM(2005)0462;

4. vyzýva Komisiu, aby konzultovala s Európskym parlamentom každý návrh, ktorý má v 
úmysle stiahnuť, a v plnej miere zohľadnila stanovisko Parlamentu; vyzýva Komisiu, aby v 
každom prípade pristupovala k Parlamentu a Rade na základe rovnoprávnosti;

5. vyzýva Komisiu, aby využívala svoje právo na stiahnutie návrhov na dosiahnutie 
väčšieho súladu právnych predpisov v legislatívnom procese so zásadami lepšej právnej 
úpravy a s lisabonskými cieľmi, akými sú vysoká miera zamestnanosti, sociálna ochrana, 
hospodársky rast a zjednodušenie správy;

6. dôrazne odsudzuje skutočnosť, že Komisia už rozhodla o stiahnutí týchto návrhov:

a) návrh nariadenia o stanovách európskeho združenia (COD/1991/0386)1,
b) návrh smernice, ktorá dopĺňa stanovy európskeho združenia v súvislosti s účasťou 
zamestnancov na riadení (COD/1991/0387)2,
c) návrh nariadenia o stanovách európskej spoločnosti (COD/1991/0390)3 a 

d) návrh smernice, ktorá dopĺňa stanovy európskej spoločnosti v súvislosti s účasťou 
zamestnancov na riadení (COD/1991/0391)4.

  
1  Ú. v. ES C 99, 21.4.1992, s. 1.
2  Ú. v. ES C 99, 21.4.1992, s. 14.
3  Ú. v. ES C 99, 21.4.1992, s. 40.
4  Ú. v. ES C 99, 21.4.1992, s. 57.



AD\608146SK.doc 5/5 PE 369.916v02-00

SK

POSTUP

Názov Výsledok skríningu návrhov právnych predpisov v legislatívnom 
procese

Číslo postupu 2005/2214(INI)
Gestorský výbor AFCO
Stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi
JURI
17.11.2005

Rozšírená spolupráca
dátum oznámenia na schôdzi

Spravodajkyňa výboru požiadaného o 
stanovisko

dátum menovania

Maria Berger
12.12.2005

Predchádzajúci(-a) spravodajca(-kyňa) 
výboru požiadaného o stanovisko
Prerokovanie vo výbore 23.2.2006 21.3.2006
Dátum prijatia 21.3.2006
Výsledok záverečného hlasovania +:

–:
0:

17
0
0

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Maria Berger, Rosa Díez González, Bert Doorn, Monica Frassoni, 
Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin 
Lévai, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico 
Speroni, Gabriele Hildegard Stauner, Andrzej Jan Szejna, Diana 
Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Jean-Paul Gauzès

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na 
záverečnom hlasovaní
Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii 
iba v jednej jazykovej verzii)

...


