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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Johannes Voggenhuber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

A. keďže Lisabonská zmluva spevňuje 
inštitucionálnu rovnováhu Únie, 
vzhľadom na to, že posilňuje kľúčové 
funkcie každej politickej inštitúcie, čím 
upevňuje ich úlohy v inštitucionálnom 
rámci, v ktorom spolupráca medzi 
inštitúciami predstavuje kľúčový prvok 
úspechu integračného procesu Únie,

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Costas Botopoulos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

E. keďže cieľom novej zmluvy je 
zjednodušenie a zlepšenie súdržnosť 
predsedníctva Európskej rady a Rady, ale 
koexistencia oddeleného predsedníctva 
Európskej rady a Rady pre zahraničné veci 
(a Euroskupiny) spolu s pokračovaním 
rotačného systému predsedníctiev iných 
zložení Rady môže obmedziť funkčnosť
Únie,

E. keďže cieľom novej zmluvy je 
zjednodušenie a zlepšenie súdržnosti 
predsedníctva Európskej rady a Rady, ale 
koexistencia oddeleného predsedníctva 
Európskej rady a Rady pre zahraničné veci 
(a Euroskupiny) spolu s pokračovaním 
rotačného systému predsedníctiev iných 
zložení Rady budú aspoň spočiatku 
pravdepodobne komplikovať činnosť 
Únie,

Or. el
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ga. keďže podpora rovnakého zastúpenia 
žien a mužov v rozhodovacom procese je 
medzinárodne uznávaným predpokladom 
demokracie a nevyhnutným krokom 
smerom k demokratickejšej Únii,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Anneli Jäätteenmäki

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ga. keďže podpora rovnakého zastúpenia 
žien a mužov v rozhodovacom procese je 
medzinárodne uznávaným predpokladom 
demokracie a nevyhnutným krokom 
smerom k demokratickejšej Únii,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Costas Botopoulos

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

J. keďže súčasné sedemročné finančné 
plánovanie znamená, že Európsky 
parlament aj Komisia sa z času na čas 
ocitnú v situácii, keď nebudú môcť 
prijímať nijaké zásadné politické 

J. keďže súčasné sedemročné finančné 
plánovanie by mohlo znamenať, že 
Európsky parlament aj Komisia sa z času 
na čas ocitnú v situácii, keď nebudú môcť 
prijímať nijaké zásadné politické 
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rozhodnutia týkajúce sa financií počas 
celého funkčného obdobia, lebo budú 
zablokovaní v rámci, ktorý prijali ich 
predchodcovia, čo potrvá až do konca ich 
mandátu,

rozhodnutia týkajúce sa financií počas 
celého funkčného obdobia, lebo budú 
blokovaní rámcom, ktorý prijali ich 
predchodcovia, čo potrvá až do konca ich 
mandátu, čo by však bolo možné vyriešiť 
využitím možnosti, ktorú ponúka 
Lisabonská zmluva, a to zavedením 
päťročného finančného plánovania, ktoré 
by mohlo zodpovedať mandátu 
Parlamentu a Komisie,

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Richard Corbett

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

J. keďže Lisabonská zmluva zavádza nový 
a komplexný prístup k vonkajšej činnosti 
Únie – aj keď bude obsahovať osobitné 
mechanizmy na rozhodovanie týkajúce sa 
otázok súvisiacich so spoločnou 
zahraničnou a bezpečnostnou politikou 
(SZBP) – a súčasne vytvára zdvojenú 
pozíciu vysokého 
predstaviteľa/podpredsedu, ktorý bude 
mať podporu osobitnej vonkajšej služby 
ako hlavného prvku, ktorý má aktivizovať 
tento nový a integrovaný prístup,

J. keďže Lisabonská zmluva zavádza nový 
a komplexný prístup k vonkajšej činnosti 
Únie – aj keď bude obsahovať osobitné 
mechanizmy na rozhodovanie týkajúce sa 
otázok súvisiacich so spoločnou 
zahraničnou a bezpečnostnou politikou 
(SZBP) – a súčasne vytvára zdvojenú 
pozíciu podpredsedu Komisie (vysokého 
predstaviteľa), ktorý bude mať podporu 
osobitnej vonkajšej služby ako hlavného 
prvku, ktorý má aktivizovať tento nový 
a integrovaný prístup,

(táto zmena sa týka celého textu)

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Jean-Luc Dehaene

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

L. keďže Európska rada na rokovaní 11. a 
12. decembra 2008 sa dohodla, že v 
prípade vstúpenia Lisabonskej zmluvy do 
platnosti do konca roka by využila 
možnosť, ktorú táto zmluva poskytuje, a 
zachovala by terajšie zloženie Komisie, to 
znamená jeden člen Komisia za každý 
členský štát,

L. keďže Európska rada na rokovaní 11. a 
12. decembra 2008 sa dohodla, že v 
prípade nadobudnutia účinnosti
Lisabonskej zmluvy do konca roka by 
využila možnosť, ktorú táto zmluva 
poskytuje, a zachovala by terajšie zloženie 
Komisie, to znamená jeden komisár za 
každý členský štát,

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Johannes Voggenhuber

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. víta inštitucionálne inovácie obsiahnuté 
v Lisabonskej zmluve, ktoré vytvárajú 
podmienky pre obnovenú a rozšírenú 
inštitucionálnu rovnováhu v rámci Únie,
čím poskytuje inštitúciám Únie možnosť 
účinnejšieho, otvorenejšieho 
a demokratickejšieho fungovania 
a umožňuje Únii podávať lepšie výsledky, 
ktoré budú viac zodpovedať očakávaniam 
jej občanov, a v plnej miere zohrávať 
úlohu globálneho aktéra v medzinárodnej 
oblasti;

1. víta inštitucionálne inovácie obsiahnuté 
v Lisabonskej zmluve, ktoré poskytujú
inštitúciám Únie možnosť účinnejšieho, 
otvorenejšieho a demokratickejšieho 
fungovania a umožňujú Únii podávať 
lepšie výsledky, ktoré budú viac 
zodpovedať očakávaniam jej občanov 
a v plnej miere zohrávať úlohu globálneho 
aktéra v medzinárodnej oblasti;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Bastiaan Belder

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. priznáva však, že obligátna 
inštitucionálna nejasnosť zostáva 
i súčasťou Lisabonskej zmluvy;
z inštitucionálneho hľadiska považuje za 
riskantné, aby sa vytvárali inštitucionálne 
inovácie, ako je úrad stáleho predsedu 
Európskej rady a vysokého predstaviteľa 
bez toho, aby bolo skutočne jasné, ako 
budú tieto úrady presne fungovať a aký 
budú mať dosah na vzájomné vzťahy 
medzi inštitúciami; preto vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že v súvislosti s 
témami, ktoré mali byť objasnené 
v samotnej Lisabonskej zmluve, sú 
potrebné medziinštitucionálne dohody; 

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Anneli Jäätteenmäki

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. domnieva sa, že pri nomináciách treba 
dodržiavať rodovú rovnováhu; treba 
zabrániť tomu, aby všetky tri funkcie–
predseda Európskej rady, predseda 
Komisie a vysoký 
predstaviteľ/podpredseda – zastávali 
osoby rovnakého pohlavia, z rovnakej 
politickej strany alebo rovnakej 
národnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. domnieva sa, že pri nomináciách treba 
dodržiavať rodovú rovnováhu; treba 
zabrániť tomu, aby všetky tri pozície –
predseda Európskej rady, predseda 
Komisie a vysoký 
predstaviteľ/podpredseda – zastávali 
osoby rovnakého pohlavia;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Johannes Voggenhuber

Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a. navyše v tejto súvislosti zdôrazňuje 
veľký význam ochrany kontrolných práv 
poslancov Európskeho parlamentu 
prostredníctvom práva klásť otázky Rade 
a Komisii a dodržiavania lehôt na 
zodpovedanie položených otázok; očakáva 
výslovné uznanie práva klásť otázky zo 
strany ostatných orgánov a vyzýva Radu, 
aby ho zahrnula do svojho rokovacieho 
poriadku;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. trvá na tom, že Európsky parlament 
musí sám realizovať nevyhnutné interné 
reformy s cieľom prispôsobiť svoje 
štruktúry, postupy a pracovné metódy 
novým právomociam a posilneným 
požiadavkám na plánovanie 
a medziinštitucionálnu spoluprácu 
vychádzajúcich z Lisabonskej zmluvy; so 
záujmom očakáva závery pracovnej 
skupiny pre parlamentnú reformu 
a pripomína, že príslušný výbor 
v súčasnosti pracuje na reforme 
rokovacieho poriadku Parlamentu s cieľom 
prispôsobiť ho Lisabonskej zmluve *

9. trvá na tom, že Európsky parlament musí 
sám realizovať nevyhnutné interné reformy 
s cieľom prispôsobiť svoje štruktúry, 
postupy a pracovné metódy novým 
právomociam a posilneným požiadavkám 
na plánovanie a medziinštitucionálnu 
spoluprácu vychádzajúcim z Lisabonskej 
zmluvy1; so záujmom očakáva závery 
pracovnej skupiny pre parlamentnú 
reformu a pripomína, že príslušný výbor 
v súčasnosti pracuje na reforme 
rokovacieho poriadku Parlamentu s cieľom 
prispôsobiť ho Lisabonskej zmluve2;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Richard Corbett

Návrh uznesenia
Odsek 9 – poznámka pod čiarou

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
1 Návrh správy Richarda Corbetta o zmene 
a doplnení článkov Rokovacieho poriadku 
Európskeho parlamentu so zreteľom na návrhy 
pracovnej skupiny pre parlamentnú reformu 
týkajúce sa činnosti pléna a iniciatívnych správ 
(PE 400.716 v01-00).

1 Návrh správy Richarda Corbetta o všeobecnej 
revízii Rokovacieho poriadku Európskeho 
parlamentu (PE 405.935 v03-00).

Or. en

                                               
1 Návrh správy pána Leinena k novým úlohám a právomociam Parlamentu pri presadzovaní Lisabonskej 
zmluvy (PE407.780v02-00).
2 Návrh správy pána Corbetta o zmene a doplnení Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu so zreteľom na 
návrhy pracovnej skupiny pre parlamentnú reformu týkajúce sa činnosti pléna a iniciatívnych správ (PE 400.716 
v01-00).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Andrzej Wielowieyski

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9a. zdôrazňuje novú úlohu Európskeho 
parlamentu pri zverovaní prenesených 
právomocí Komisii a jeho novú úlohu 
spočívajúcu v dohľade v súvislosti s 
delegovanými a vykonávacími právnymi 
aktmi;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Johannes Voggenhuber

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. víta rozšírenie práva Európskeho 
parlamentu na iniciatívu týkajúcu sa
prepracúvania zmlúv vyplývajúce z novej 
zmluvy, uznáva, že Parlament má právo 
zúčastniť sa na Konvente a že jeho súhlas 
je potrebný v prípade, keď sa Európska 
rada domnieva, že nie je nijaký dôvod na 
zvolanie konventu; domnieva sa, že toto 
uznanie pôsobí v prospech uznania, že 
Európsky parlament má plné právo 
zúčastniť sa medzivládnej konferencie 
(IGC) za rovnakých podmienok spoločne 
s Komisiou; po skúsenostiach z dvoch 
predchádzajúcich medzivládnych 
konferencií sa domnieva, že 
medziinštitucionálna dohoda by 
v budúcnosti mohla definovať usmernenia 
na organizovanie medzivládnych 
konferencií, predovšetkým v súvislosti 
s účasťou Európskeho parlamentu a otázok

10. víta rozšírenie práva Európskeho 
parlamentu na iniciatívu týkajúcu sa 
prepracúvania zmlúv vyplývajúce z novej 
zmluvy, uznáva, že Parlament má právo 
zúčastniť sa na konvente a že jeho súhlas je 
potrebný v prípade, keď sa Európska rada 
domnieva, že nie je nijaký dôvod na 
zvolanie konventu; domnieva sa, že toto 
uznanie pôsobí v prospech uznania, že 
Európsky parlament má plné právo 
zúčastniť sa medzivládnej konferencie 
(IGC) za porovnateľných podmienok 
spoločne s Komisiou; po skúsenostiach 
z dvoch predchádzajúcich medzivládnych 
konferencií sa domnieva, že 
medziinštitucionálna dohoda by 
v budúcnosti mohla definovať usmernenia 
na organizovanie medzivládnych 
konferencií, predovšetkým v súvislosti 
s účasťou Európskeho parlamentu 
a otázkami týkajúcimi sa transparentnosti;



AM\769560SK.doc 11/35 PE420.191v01-00

SK

týkajúcich sa transparentnosti; zastáva názor, že takáto 
medziinštitucionálna dohoda by mala
v porovnaní s doterajšou situáciou 
v každom prípade zaručovať 
pluralistickejšie zastúpenie Európskeho 
parlamentu;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Andrzej Wielowieyski

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10a. víta posilnenú úlohu Európskeho 
parlamentu pri kontrole agentúr Únie; 
zdôrazňuje však, že je potrebné v 
spolupráci s Radou stanoviť 
prostredníctvom medziinštitucionálnej 
dohody jasnejšie pravidlá pre vykonávanie 
takejto kontroly;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. berie na vedomie prechodné opatrenia 
týkajúce sa zloženia Európskeho 
parlamentu; pripomína, že ak sa tieto 
opatrenia uplatňujú podľa záverov 
Európskej rady z 11. a 12. decembra 2008, 
potom Európsky parlament bude musieť 
toto opatrenie politicky schváliť alebo 
dokonca postúpiť svoj súhlas, ak by sa 
toto opatrenie prijalo v právnom kontexte, 

11. berie na vedomie prechodné opatrenia
týkajúce sa zloženia Európskeho 
parlamentu, ako sa uvádza v záveroch 
Európskej rady z 11. a 12. decembra 2008;
poukazuje na to, že rozhodnutie ponechať 
Nemecku tri mimoriadne miesta do roku 
2014 predstavuje dočasnú výnimku z 
ustanovení Lisabonskej zmluvy, a preto si 
bude vyžadovať zmenu primárneho práva 
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v ktorom sa tento súhlas vyžaduje; skôr, ako ju bude možné vykonať; 
domnieva sa, že 18 poslancov zvolených v 
predstihu v júni 2009, by malo mať 
možnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach 
Európskeho parlamentu ako 
pozorovatelia, a to od dátumu 
nadobudnutia účinnosti Lisabonskej 
zmluvy; domnieva sa však, že po ukončení 
všetkých nevyhnutných vnútroštátnych 
právnych postupov by v dohodnutom 
termíne a súčasne mali prevziať svoje 
plné právomoci; pripomína Rade, že 
Európsky parlament podľa článku 14 ods. 
2 Zmluvy o ES zmenenej a doplnenej 
Lisabonskou zmluvou získa významné 
práva iniciatívy a udeľovania súhlasu, 
pokiaľ ide o jeho zloženie, ktoré zamýšľa 
v plnej miere uplatňovať;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Jean-Luc Dehaene

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. berie na vedomie prechodné opatrenia 
týkajúce sa zloženia Európskeho 
parlamentu; pripomína, že ak sa tieto 
opatrenia uplatňujú podľa záverov 
Európskej rady z 11. a 12. decembra 2008, 
potom Európsky parlament bude musieť 
toto opatrenie politicky schváliť alebo 
dokonca postúpiť svoj súhlas, ak by sa toto 
opatrenie prijalo v právnom kontexte, v 
ktorom sa tento súhlas vyžaduje;

Netýka sa slovenského znenia.

Or. nl
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Andrzej Wielowieyski

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12a. rovnako sa domnieva, že po 
začlenení Európskej rady do 
inštitucionálnej štruktúry EÚ bude 
potrebné jasnejšie vymedziť nielen 
povahu jej práv, ale aj povahu jej 
povinností vrátane možnej právnej 
kontroly jej činností;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

16. víta vytvorenie stáleho, dlhodobého 
predsedníctva Európskej rady, ktoré 
pomôže zabezpečiť väčšiu spojitosť 
a koherenciu práce tejto inštitúcie, a tým aj 
činnosti Únie;

16. víta vytvorenie stáleho, dlhodobého 
predsedníctva Európskej rady, ktoré 
pomôže zabezpečiť väčšiu spojitosť 
a koherenciu práce tejto inštitúcie, a tým aj 
činnosti Únie; zdôrazňuje, že nominácia 
predsedu Európskej rady by sa mala 
uskutočniť čo najskôr po nadobudnutí 
účinnosti Lisabonskej zmluvy s cieľom 
zachovať väzbu medzi volebným obdobím 
novozvoleného Parlamentu a obdobím 
mandátu novej Komisie;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Costas Botopoulos

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

15. víta vytvorenie stáleho, dlhodobého 
predsedníctva Európskej rady, ktoré 
pomôže zabezpečiť väčšiu spojitosť 
a koherenciu práce tejto inštitúcie, a tým aj 
činnosti Únie;

15. víta vytvorenie stáleho, dlhodobého 
predsedníctva Európskej rady, ktoré 
pomôže zabezpečiť väčšiu spojitosť,
účinnosť a koherenciu práce tejto 
inštitúcie, a tým aj činnosti Únie;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Richard Corbett

Návrh uznesenia
Odsek 19a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

19a. pripomína členským štátom, že všetky 
súhlasili so zmenšením významu 
rotujúceho predsedníctva Rady, ktoré už 
nebude predsedať ani Európskej rade, ani 
Rade pre zahraničné veci;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

20. pripomína, že nová zmluva stanovuje, 
že Európskej rade má pomáhať generálny 
sekretariát Rady, ale osobitné náklady 
Európskej rady sa musia plánovať 
v samostatnej časti rozpočtu a musia 

20. pripomína, že nová zmluva stanovuje, 
že Európskej rade má pomáhať generálny 
sekretariát Rady, ale osobitné náklady 
Európskej rady sa musia plánovať 
v samostatnej časti rozpočtu a musia 
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zahŕňať osobitné prostriedky pridelené 
predsedovi Európskej rady, ktorý bude 
v každom prípade potrebovať pomoc 
svojho vlastného úradu vytvoreného za 
primeraných podmienok;

zahŕňať osobitné prostriedky pridelené 
predsedovi Európskej rady, ktorý bude 
v každom prípade potrebovať pomoc 
svojho vlastného úradu vytvoreného za 
primeraných podmienok; poukazuje na to, 
že džentlmenská dohoda medzi dvoma 
zložkami legislatívnej moci týkajúca sa ich 
vzájomnej účasti na rozpočte sa nebude 
uplatňovať na Európsku radu vo väčšom 
rozsahu, v akom sa uplatňuje na 
Európsku komisiu, pretože Zmluva 
Európskej rade vyslovene zakazuje 
vykonávať zákonodarnú funkciu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

20. pripomína, že nová zmluva stanovuje, 
že Európskej rade má pomáhať generálny 
sekretariát Rady, ale osobitné náklady 
Európskej rady sa musia plánovať 
v samostatnej časti rozpočtu a musia 
zahŕňať osobitné prostriedky pridelené 
predsedovi Európskej rady, ktorý bude 
v každom prípade potrebovať pomoc 
svojho vlastného úradu vytvoreného za 
primeraných podmienok;

20. pripomína, že nová zmluva stanovuje, 
že Európskej rade má pomáhať generálny 
sekretariát Rady, ale osobitné náklady 
Európskej rady sa musia plánovať 
v samostatnej časti rozpočtu, a že musia 
zahŕňať osobitné prostriedky pridelené 
predsedovi Európskej rady, ktorý bude 
potrebovať pomoc svojho vlastného úradu 
vytvoreného za primeraných podmienok;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Johannes Voggenhuber

Návrh uznesenia
Odsek 22a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

22a. so znepokojením sleduje vývoj 
smerujúci k premene Komisie na akýsi 
„orgán na správu zákaziek“ Rady; 
dôrazne vyzýva Radu, aby rešpektovala 
nezávislosť Komisie ako základný prvok 
inštitucionálnej rovnováhy;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Richard Corbett

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

25. v tejto súvislosti považuje za 
nevyhnutné, aby sa hlavy štátov 
a predsedovia vlád úzko zapájali do 
činnosti Rady pre všeobecné záležitosti 
(najmä predseda vlády/hlava členského 
štátu preberajúceho predsedníctvo Rady) 
priamo alebo prostredníctvom 
delegovaného ministra s cieľom
zabezpečiť správne fungovanie Rady pre 
všeobecné záležitosti ako orgánu, ktorý je 
zodpovedný za koordinovanie rozličných 
zložení Rady, za rozhodovanie so zreteľom 
na priority a za riešenie sporov v súčasnosti 
príliš ľahko predkladaných Európskej rade;

25. v tejto súvislosti sa domnieva, že 
možno bude potrebné, aby predseda 
vlády/hlava členského štátu preberajúceho 
predsedníctvo Rady predsedali osobne a 
zabezpečili správne fungovanie Rady pre 
všeobecné záležitosti ako orgánu, ktorý je 
zodpovedný za koordinovanie rozličných 
zložení Rady, za rozhodovanie so zreteľom 
na priority a za riešenie sporov v súčasnosti 
príliš ľahko predkladaných Európskej rade;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Costas Botopoulos

Návrh uznesenia
Odsek 26
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

25. uznáva riziká nedostatočnej
koordinácie medzi rôznymi zloženiami 
Rady v dôsledku nového systému 
predsedníctiev a s cieľom vyhnúť sa týmto 
rizikám zdôrazňuje dôležitosť „nových“ 
stálych 18-mesačných trojok (skupín troch 
predsedníctiev), ktoré sa budú deliť 
o predsedníctva rôznych zložení Rady 
(s výnimkou Rady pre zahraničné veci 
a Euroskupinu) a výboru COREPER, aby 
sa tým zabezpečila koherencia, stálosť 
a nadväznosť činnosti Rady ako celku 
a medziinštitucionálna spolupráca potrebná 
na bezproblémové fungovanie 
legislatívnych a rozpočtových postupov pri 
spoločnom rozhodovaní s Európskym 
parlamentom;

25. uznáva značné ťažkosti spojené s 
koordináciou medzi rôznymi zloženiami 
Rady v dôsledku nového systému 
predsedníctiev a s cieľom vyhnúť sa týmto 
rizikám zdôrazňuje dôležitosť „nových“ 
stálych 18-mesačných trojok (skupín troch 
predsedníctiev), ktoré sa budú deliť 
o predsedníctva rôznych zložení Rady 
(s výnimkou Rady pre zahraničné veci 
a Euroskupinu) a výboru COREPER, aby 
sa tým zabezpečila koherencia, stálosť 
a nadväznosť činnosti Rady ako celku 
a medziinštitucionálna spolupráca potrebná 
na bezproblémové fungovanie 
legislatívnych a rozpočtových postupov pri 
spoločnom rozhodovaní s Európskym 
parlamentom;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

27. považuje za dôležité, aby trojky 
vytvorili účinnú a stálu spoluprácu 
prostredníctvom ich spoločného mandátu; 
zdôrazňuje význam spoločného programu 
každej 18-mesačnej trojky na fungovanie 
Únie, ako sa uvádza v odseku 51 tohto 
uznesenia; vyzýva trojky na predstavenie 
ich spoločného programu Parlamentu na 
plenárnej schôdzi na začiatku ich 
spoločného mandátu;

27. považuje za dôležité, aby trojky 
vytvorili účinnú a stálu spoluprácu 
prostredníctvom ich spoločného mandátu; 
zdôrazňuje význam spoločného programu 
každej 18-mesačnej trojky na fungovanie 
Únie, ako sa uvádza v odseku 51 tohto 
uznesenia; vyzýva trojky na predstavenie 
ich spoločného programu Parlamentu na 
plenárnej schôdzi na začiatku ich 
spoločného mandátu; poukazuje na to, že z 
nových opatrení vyplýva, že program tímu 
predsedníctiev by mal byť vo svojej 
podstate funkčný, a nemal by zasahovať 
do politického programu činnosti Únie, 
ktorý bude podliehať novým 
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demokratickým postupom (a už vôbec by 
nemal poskytovať trom zúčastneným 
vládam príležitosť na umocnenie 
národného ega);

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Richard Corbett

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

27. považuje za dôležité, aby trojky 
vytvorili účinnú a stálu spoluprácu 
prostredníctvom ich spoločného mandátu; 
zdôrazňuje význam spoločného programu
každej 18-mesačnej trojky na fungovanie 
Únie, ako sa uvádza v odseku 51 tohto 
uznesenia; vyzýva trojky na predstavenie 
ich spoločného programu Parlamentu na 
plenárnej schôdzi na začiatku ich 
spoločného mandátu;

27. považuje za dôležité, aby trojky 
vytvorili účinnú a stálu spoluprácu 
prostredníctvom ich spoločného mandátu; 
zdôrazňuje význam spoločného programu 
každej 18-mesačnej trojky na fungovanie 
Únie, ako sa uvádza v odseku 51 tohto 
uznesenia; vyzýva trojky na predstavenie 
ich návrhov harmonogramu rokovaní 
o právnych predpisoch Parlamentu na 
plenárnej schôdzi na začiatku ich 
spoločného mandátu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Richard Corbett

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

29. zdôrazňuje aj skutočnosť, že predseda 
vlády/hlava členského štátu preberajúceho 
rotujúce predsedníctvo Rady musí byť 
privilegovaným účastníkom rozpráv 
Európskeho parlamentu vzhľadom na 
aktivity predsedníctva; domnieva sa, že má 
dostať pozvánku na plenárnu schôdzu, na 

29. zdôrazňuje aj skutočnosť, že predseda 
vlády/hlava členského štátu preberajúceho 
rotujúce predsedníctvo Rady musí byť 
privilegovaným účastníkom rozpráv 
Európskeho parlamentu vzhľadom na 
aktivity predsedníctva; domnieva sa, že by 
mal byť pozvaný, aby vystúpil pred
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ktorej má oboznámiť Parlament 
s programom činnosti predsedníctva 
a správou o vývojových trendoch 
a výsledkoch zaznamenaných v priebehu 
funkčného šesťmesačného obdobia, ako 
aj predložiť na rozpravu každú významnú 
politickú otázku, ktorá sa objavila počas 
mandátu jeho predsedníctva;

parlamentnými výbormi, ako aj predložiť 
na rozpravu každú významnú politickú 
otázku, ktorá sa objavila počas mandátu
jeho predsedníctva;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Richard Corbett

Návrh uznesenia
Odsek 29a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

29a. domnieva sa však, že už nebude 
vhodné, aby rotujúce predsedníctvo Rady 
predstavovalo Parlamentu „program“, 
keďže bude predsedať inej zložke 
legislatívy, a nebude vykonávať výkonné 
funkcie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Anneli Jäätteenmäki

Návrh uznesenia
Odsek 32a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

32a. upozorňuje, že kolégium komisárov v 
súčasnosti primerane neodráža zásadu 
rodovej rovnováhy; poukazuje na to, že 
len 9 zo súčasných 27 európskych 
komisárov sú ženy; vyzýva členské štáty, 
aby ako kandidátov na svojich komisárov 
vzali do úvahy mužov, ako aj ženy;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Bastiaan Belder

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

33. zdôrazňuje, že voľby predsedu Komisie 
Európskym parlamentom na návrh 
Európskej rady zmení charakter jeho 
vymenovania;

33. zdôrazňuje, že voľby predsedu Komisie 
Európskym parlamentom na návrh 
Európskej rady zásadne nezmenia
charakter jeho vymenovania; zdôrazňuje, 
že ako podľa Zmluvy z Nice, tak aj podľa 
Lisabonskej zmluvy je Európska rada 
inštitúciou, ktorá sa zaoberá otázkou 
kandidatúry; preto poznamenáva, že 
voľba predsedu Komisie Európskym 
parlamentom predstavuje v porovnaní s 
platným postupom najmä pocitový rozdiel;
zdôrazňuje teda, že z Lisabonskej zmluvy 
nevyplýva žiaden podstatný rozdiel, 
pokiaľ ide o vzťah medzi Parlamentom 
a Komisiou;

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Anneli Jäätteenmäki

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

33. zdôrazňuje, že voľby predsedu Komisie 
Európskym parlamentom na návrh 
Európskej rady zmení charakter jeho 
vymenovania;

33. zdôrazňuje, že voľby predsedu Komisie 
Európskym parlamentom na návrh 
Európskej rady, ktorý by mal zohľadňovať 
zásadu rodovej rovnováhy, zmenia 
charakter jeho vymenovania;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Costas Botopoulos

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

33. zdôrazňuje, že voľby predsedu Komisie 
Európskym parlamentom na návrh 
Európskej rady zmení charakter jeho
vymenovania;

33. zdôrazňuje, že voľbou predsedu 
Komisie Európskym parlamentom na 
návrh Európskej rady nadobudne jeho 
vymenovanie výrazný politický charakter;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Richard Corbett

Návrh uznesenia
Odsek 38

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

38. odporúča, aby Európska rada poverila 
svojho predsedu (samotného alebo 
s delegáciou) vedením týchto konzultácií, 
na ktorých by mal konzultovať 
s predsedom Európskeho parlamentu 
s cieľom pripravovať potrebné stretnutia 
s predsedom každej politickej skupiny 
v Parlamente, prípadne aj v sprievode 
vedúcich predstaviteľov (alebo delegácie) 
európskych politických rodín, a potom by 
mal informovať Európsku radu;

38. odporúča, aby Európska rada poverila 
svojho predsedu (samotného alebo 
s delegáciou) vedením týchto konzultácií, 
na ktorých by mal konzultovať 
s predsedom Európskeho parlamentu 
s cieľom pripravovať potrebné stretnutia 
s predsedom každej politickej skupiny 
v Parlamente, prípadne aj v sprievode 
vedúcich predstaviteľov (alebo delegácie) 
európskych politických strán, a potom by 
mal informovať Európsku radu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Bastiaan Belder

Návrh uznesenia
Odsek 39



PE420.191v01-00 22/35 AM\769560SK.doc

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

39. domnieva sa, že podľa vyhlásenia 6 
priloženého k záverečnému aktu sa pri 
výbere osôb oslovených na prevzatie 
funkcie predsedu Európskej rady, predsedu 
Komisie a vysokého predstaviteľa musí 
prihliadať na geografickú a demografickú 
rozmanitosť Únie a jej členských štátov;

39. domnieva sa, že podľa vyhlásenia 6 
priloženého k záverečnému aktu sa pri 
výbere osôb oslovených na prevzatie 
funkcie predsedu Európskej rady, predsedu 
Komisie a vysokého predstaviteľa musia 
v prvom rade zohľadňovať odborné 
schopnosti kandidátov; navyše uznáva, že 
takisto sa musí prihliadať na geografickú 
a demografickú rozmanitosť Únie a jej 
členských štátov;

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Costas Botopoulos

Návrh uznesenia
Odsek 41

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

41. v tejto súvislosti sa domnieva, že 
v ideálnom prípade by sa nominačný 
postup mal uskutočniť po voľbách do 
Európskeho parlamentu, aby sa zohľadnili 
výsledky volieb, ktoré budú mať 
významnú úlohu pri výbere predsedu 
Komisie; upozorňuje na to, že len po jeho 
zvolení sa bude dať zabezpečiť 
požadovaná rovnováha;

41. v tejto súvislosti sa domnieva, že 
nominačný postup by sa mal uskutočniť po 
voľbách do Európskeho parlamentu, aby sa 
zohľadnili výsledky volieb, ktoré budú mať 
prvoradú úlohu pri výbere predsedu 
Komisie; upozorňuje na to, že len po jeho 
zvolení sa bude dať zabezpečiť 
požadovaná rovnováha;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Richard Corbett

Návrh uznesenia
Odsek 42 – zarážka 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– 5. a 6. týždeň po voľbách: kontakty 
medzi kandidátom na predsedu Komisie 
a politickými skupinami; predstavenie 
tohto kandidáta Európskemu parlamentu; 
hlasovanie Európskeho parlamentu 
o kandidátovi na predsedu Komisie;

– 5. a 6. týždeň po voľbách: kontakty 
medzi kandidátom na predsedu Komisie 
a politickými skupinami; vyhlásenia tohto 
kandidáta a predstavenie jeho politických 
zásad Európskemu parlamentu; hlasovanie 
Európskeho parlamentu o kandidátovi na 
predsedu Komisie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Richard Corbett

Návrh uznesenia
Odsek 42 – zarážka 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– október: Európsky parlament hlasuje
o celom kolégiu (vrátane vysokého 
predstaviteľa/podpredsedu); Európska rada 
schváli novú Komisiu; nová Komisia 
prevezme svoje úlohy;

– október: predstavenie kolégia komisárov 
a jeho programu Európskemu 
parlamentu; hlasovanie o celom kolégiu 
(vrátane vysokého 
predstaviteľa/podpredsedu); Európska rada 
schváli novú Komisiu; nová Komisia 
prevezme svoje úlohy;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odsek 45

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

45. domnieva sa, že ak by Európska rada 
začala postup navrhovania predsedu novej 
Komisie bezprostrednej po európskych 
voľbách v júni r. 20091, mala by riadne 

45. domnieva sa, že ak by Európska rada 
začala postup navrhovania predsedu novej 
Komisie po európskych voľbách v júni 
20091, mala by riadne zohľadniť potrebný 

                                               
1 Ako sa uvádza vo vyhlásení o vymenovaní novej Komisie schválenom 11. a 12. decembra 2008.
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zohľadniť potrebný časový rámec na to, 
aby sa neformálne dokončil konzultačný 
postup, ktorý sa predpokladá v 
Lisabonskej zmluve; domnieva sa, že 
predsedu Komisie, ktorého môže schváliť 
Európsky parlament na základe Zmluvy z 
Nice, bude možné zvoliť na základe 
Lisabonskej zmluvy, ak by táto zmluva 
vstúpila do platnosti, bez toho, aby sa 
obnovil nominačný postup;

časový rámec na to, aby sa neformálne 
dokončil postup politických konzultácií
s novozvolenými predstaviteľmi 
politických skupín, ako sa uvádza v 
Lisabonskej zmluve; domnieva sa preto, že 
nového predsedu Komisie by mala 
vymenúvať len Európska rada začiatkom 
júla, ktorého potom môže schváliť 
jednoduchá väčšina Európskeho 
parlamentu na základe ustanovení Zmluvy 
z Nice;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Jean-Luc Dehaene

Návrh uznesenia
Odsek 45

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

45. domnieva sa, že ak by Európska rada 
začala postup navrhovania predsedu novej 
Komisie bezprostrednej po európskych 
voľbách v júni r. 20091, mala by riadne 
zohľadniť potrebný časový rámec na to, 
aby sa neformálne dokončil konzultačný 
postup, ktorý sa predpokladá v 
Lisabonskej zmluve; domnieva sa, že 
predsedu Komisie, ktorého môže schváliť 
Európsky parlament na základe Zmluvy z 
Nice, bude možné zvoliť na základe 
Lisabonskej zmluvy, ak by táto zmluva 
vstúpila do platnosti, bez toho, aby sa 
obnovil nominačný postup;

45. domnieva sa, že ak by Európska rada 
začala postup nominácie predsedu novej 
Komisie bezprostredne po európskych 
voľbách v júni 20091, mala by riadne 
zohľadniť potrebný časový rámec na to, 
aby sa neformálne dokončil konzultačný 
postup, ako sa uvádza v Lisabonskej 
zmluve; domnieva sa, že za týchto 
podmienok by podstata jej nových výsad 
bola v plnej miere rešpektovaná a 
Európsky parlament by mohol pristúpiť 
ku schváleniu nominácie predsedu 
Komisie;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Andrew Duff

Návrh uznesenia
Odsek 46

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

46. zdôrazňuje, že postup v súvislosti s 
nomináciou nového kolégia by sa mal v 
každom prípade začať až po zverejnení 
výsledkov nového referenda v Írsku; 
poukazuja na to, že inštitúcie by lepšie 
poznali budúci právny kontext, v ktorom 
by nová Komisia vykonávala svoj mandát, 
a mohli by v plnej miere zohľadňovať ich 
právomoci v rámci postupu, ako aj 
zloženie, štruktúru a kompetencie novej 
Komisie; v prípade kladného výsledku 
referenda by Európsky parlament mal 
formálne schváliť nové kolégium až po 
vstúpení Lisabonskej zmluvy do platnosti a 
po voľbe predsedu Komisie;

46. zdôrazňuje, že postup v súvislosti s 
nomináciou nového kolégia by sa mal v 
každom prípade začať až po zverejnení 
výsledkov nového referenda v Írsku; 
poukazuje na to, že inštitúcie by lepšie 
poznali budúci právny kontext, v ktorom 
by nová Komisia vykonávala svoj mandát, 
a mohli by v plnej miere zohľadňovať ich 
právomoci v rámci postupu, ako aj 
zloženie, štruktúru a kompetencie novej 
Komisie; v prípade kladného výsledku 
referenda by Európsky parlament mal 
formálne schváliť nové kolégium vrátane 
predsedu a podpredsedu/vysokého 
predstaviteľa až po nadobudnutí účinnosti 
Lisabonskej zmluvy;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Jean-Luc Dehaene

Návrh uznesenia
Odsek 46

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

46. zdôrazňuje, že postup v súvislosti s 
nomináciou nového kolégia by sa mal v 
každom prípade začať až po zverejnení 
výsledkov nového referenda v Írsku; 
poukazuja na to, že inštitúcie by lepšie 
poznali budúci právny kontext, v ktorom 
by nová Komisia vykonávala svoj mandát, 
a mohli by v plnej miere zohľadňovať ich 
právomoci v rámci postupu, ako aj 
zloženie, štruktúru a kompetencie novej 
Komisie; v prípade kladného výsledku 

46. zdôrazňuje, že postup v súvislosti s 
nomináciou nového kolégia by sa mal v 
každom prípade začať až po zverejnení 
výsledkov nového referenda v Írsku; 
poukazuje na to, že inštitúcie by lepšie 
poznali budúci právny kontext, v ktorom 
by nová Komisia vykonávala svoj mandát, 
a mohli by v plnej miere zohľadňovať ich 
právomoci v rámci postupu, ako aj 
zloženie, štruktúru a kompetencie novej 
Komisie; v prípade kladného výsledku 
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referenda by Európsky parlament mal 
formálne schváliť nové kolégium až po 
vstúpení Lisabonskej zmluvy do platnosti a 
po voľbe predsedu Komisie;

referenda by Európsky parlament mal 
formálne schváliť nové kolégium až po 
nadobudnutí účinnosti Lisabonskej 
zmluvy;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Costas Botopoulos

Návrh uznesenia
Odsek 50

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

50. domnieva sa, že prechod na systém 
päťročného finančného a politického 
plánovania bude vyžadovať predĺženie 
súčasného finančného rámca zahrnutého 
v medziinštitucionálnej dohode 
o rozpočtovej disciplíne a riadnom 
finančnom hospodárení1 do konca roka 
2015, pričom nový rámec nadobudne 
účinnosť začiatkom roka 2016;

50. domnieva sa, že prechod na systém 
päťročného finančného a politického 
plánovania bude vyžadovať predĺženie 
súčasného finančného rámca zahrnutého 
v medziinštitucionálnej dohode 
o rozpočtovej disciplíne a riadnom 
finančnom hospodárení1 do konca roka 
2016, pričom nový rámec nadobudne 
účinnosť začiatkom roka 20172;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Richard Corbett

Návrh uznesenia
Odsek 51 – zarážka 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– Rada pre všeobecné záležitosti by 
v rámci dialógu s Európskym parlamentom 

Rada pre všeobecné záležitosti by v rámci 
dialógu s Európskym parlamentom mala 

                                               
1 Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou 
o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1). Naposledy 
zmenená a doplnená rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 371/2008/ES z 29. apríla 2008 (Ú. v. EÚ L 
128, 16.5.2008, s. 8)
2 V súlade s Bögeho správou o hodnotení finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici obdobia 
(INI/2008/2055) a správou pani Guy-Quintovej o finančných hľadiskách Lisabonskej zmluvy 
(INI/2008/2054).
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mala prijať operačné plánovanie činností 
každej skupiny troch predsedníctiev na 
celých 18 mesiacov ich mandátu, čo bude 
slúžiť ako rámec individuálnych 
šesťmesačných operačných programov
činností každého predsedníctva;

prijať operačný harmonogram činností 
každej skupiny troch predsedníctiev na 
celých 18 mesiacov ich mandátu, čo bude 
slúžiť ako rámec pre individuálny 
operačný harmonogram činností každého 
šesťmesačného predsedníctva;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Bastiaan Belder

Návrh uznesenia
Odsek 51 – zarážka 2a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

— Európsky parlament konzultoval 
s ostatnými inštitúciami Európskej únie 
s cieľom dohodnúť sa na miere 
a intenzite, v akej bude Parlament na 
svojom plenárnej schôdzi informovaný 
o rôznych programoch;

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Bastiaan Belder

Návrh uznesenia
Odsek 52

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

52. zdôrazňuje dôležitosť nového rozmeru 
vneseného Lisabonskou zmluvou do 
vonkajšej činnosti Únie vrátane spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktorý 
by spolu s právnou subjektivitou Únie 
a inštitucionálnymi zmenami závažnými 
pre túto oblasť (predovšetkým vytvorenie 
zdvojenej pozície vysokého predstaviteľa 
a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť) 
mohol byť rozhodujúcim činiteľom pre 

52. zdôrazňuje neistotu nového rozmeru 
vneseného Lisabonskou zmluvou do celej
vonkajšej činnosti Únie vrátane spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky, 
ktorého účelom spolu s právnou 
subjektivitou Únie a inštitucionálnymi 
inováciami závažnými pre túto oblasť 
(predovšetkým vytvorenie zdvojenej 
pozície vysokého predstaviteľa a Európskej 
služby pre vonkajšiu činnosť) je 
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súdržnosť a účinnosť konania Únie 
v tejto oblasti a zviditeľnil by ju ako 
globálneho aktéra;

zabezpečiť súdržnosť v rámci tejto 
vonkajšej činnosti Únie; konštatuje, že 
efektívnosť tejto vonkajšej činnosti závisí 
vo veľkej miere od funkcionárov, ktorí 
majú byť vymenovaní, a že ide o príliš 
neistý základ na to, aby sme už teraz 
privítali tieto inovácie;

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Costas Botopoulos

Návrh uznesenia
Odsek 52

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

52. zdôrazňuje dôležitosť nového rozmeru 
vneseného Lisabonskou zmluvou do 
vonkajšej činnosti Únie vrátane spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktorý 
by spolu s právnou subjektivitou Únie 
a inštitucionálnymi zmenami závažnými 
pre túto oblasť (predovšetkým vytvorenie 
zdvojenej pozície vysokého predstaviteľa 
a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť) 
mohol byť rozhodujúcim činiteľom pre 
súdržnosť a účinnosť konania Únie v tejto 
oblasti a zviditeľnil by ju ako globálneho 
aktéra;

52. zdôrazňuje dôležitosť nového rozmeru 
vneseného Lisabonskou zmluvou do 
vonkajšej činnosti Únie vrátane spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktorý 
by spolu s právnou subjektivitou Únie 
a inštitucionálnymi zmenami závažnými 
pre túto oblasť (predovšetkým vytvorenie 
zdvojenej pozície vysokého predstaviteľa 
a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť) 
mohol byť rozhodujúcim činiteľom pre 
súdržnosť a účinnosť konania Únie v tejto 
oblasti a výrazne by ju zviditeľnil ako 
globálneho aktéra;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Bastiaan Belder

Návrh uznesenia
Odsek 54

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

54. vytvorenie zdvojenej pozície vysokého 
predstaviteľa/podpredsedu považuje za 

54. nepovažuje vytvorenie zdvojenej 
pozície vysokého 



AM\769560SK.doc 29/35 PE420.191v01-00

SK

zásadný krok na zabezpečenie súdržnosti 
a viditeľnosti celej vonkajšej činnosti 
Únie;

predstaviteľa/podpredsedu automaticky za 
záruku lepšej viditeľnosti celej vonkajšej 
činnosti Únie; vyjadruje znepokojenie 
najmä nad skrytým konfliktom právomocí 
medzi Európskou radou, Radou pre 
vonkajšie vzťahy a Európskou komisiou;
konštatuje, že aj Európsky parlament 
prispieva k tomuto skrytému konfliktu 
právomocí tým, že opakovane vyhlasuje, 
že vonkajšiu politiku Únie musí tvoriť 
v prvom rade Európska komisia;
vyjadruje presvedčenie, že týmto postojom 
Parlamentu sa vyvinie značný tlak na 
vysokého predstaviteľa;

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Anneli Jäätteenmäki

Návrh uznesenia
Odsek 54

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

54. vytvorenie zdvojenej pozície vysokého 
predstaviteľa/podpredsedu považuje za 
zásadný krok na zabezpečenie súdržnosti 
a viditeľnosti celej vonkajšej činnosti Únie;

54. vytvorenie zdvojenej pozície vysokého 
predstaviteľa/podpredsedu považuje za 
zásadný krok na zabezpečenie súdržnosti 
a viditeľnosti celej vonkajšej činnosti Únie; 
nominácia vysokého 
predstaviteľa/podpredsedu by mala tiež 
odrážať rozmanitosť Únie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Costas Botopoulos

Návrh uznesenia
Odsek 54

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

54. vytvorenie zdvojenej pozície vysokého 54. vytvorenie zdvojenej pozície vysokého 
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predstaviteľa/podpredsedu považuje za 
zásadný krok na zabezpečenie súdržnosti 
a viditeľnosti celej vonkajšej činnosti Únie;

predstaviteľa/podpredsedu považuje za 
zásadný krok na zabezpečenie súdržnosti,
účinnosti a viditeľnosti celej vonkajšej 
činnosti Únie;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Bastiaan Belder

Návrh uznesenia
Odsek 56

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

56. zdôrazňuje, že Európska služba pre 
vonkajšiu činnosť má zohrávať dôležitú 
úlohu pri podpore činností vysokého 
predstaviteľa/podpredsedu a že 
predstavuje dôležitý prvok úspechu 
nového integrovaného prístupu vonkajšej 
činnosti Únie; zdôrazňuje, že ustanovenie 
novej služby si vyžaduje oficiálny návrh 
vysokého predstaviteľa/podpredsedu, ktorý 
bude môcť podať len po prevzatí svojej 
funkcie a ktorý môže prijať Rada len po
schválení v Komisii a po stanovisku 
Európskeho parlamentu; vyhlasuje svoj 
zámer v plnej miere vykonávať svoje 
rozpočtové právomoci v súvislosti so 
zriaďovaním Európskej služby pre 
vonkajšiu činnosť;

56. zdôrazňuje, že Európska služba pre 
vonkajšiu činnosť (EEAS) môže zohrávať 
dôležitú úlohu pri podpore činností 
vysokého predstaviteľa/podpredsedu a že 
môže predstavovať dôležitý prvok úspechu 
nového integrovaného prístupu vonkajšej 
činnosti Únie; zároveň však vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že z hľadiska 
zmluvy možno povedať s istotou len málo 
o úlohe a personálnom zložení tejto 
služby; vyzýva vysokého 
predstaviteľa/podpredsedu, ktorý má byť 
vymenovaný, aby túto vonkajšiu službu 
nevyužíval ako náhradu za národné 
zastupiteľské úrady v tretích krajinách; 
vyhlasuje svoj zámer v plnej miere 
vykonávať svoje rozpočtové právomoci 
v súvislosti so zriadením Európskej služby 
pre vonkajšiu činnosť;

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Richard Corbett

Návrh uznesenia
Odsek 57



AM\769560SK.doc 31/35 PE420.191v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

57. zdôrazňuje, že úlohy vysokého 
predstaviteľa/podpredsedu sú mimoriadne 
zložité a vyžadujú rozsiahlu koordináciu 
s ďalšími inštitúciami, najmä s predsedom 
Komisie, ktorému sa vysoký 
predstaviteľ/podpredseda politicky 
zodpovedá v oblastiach vonkajších 
vzťahov, ktoré spadajú do právomoci 
Komisie, rotujúcim predsedníctvom Rady 
a predsedom Európskej rady;

57. zdôrazňuje, že úlohy vysokého 
predstaviteľa/podpredsedu sú mimoriadne 
zložité a vyžadujú rozsiahlu koordináciu 
s ďalšími inštitúciami, najmä s predsedom 
Komisie, ktorému sa vysoký 
predstaviteľ/podpredseda politicky 
zodpovedá v oblastiach vonkajších 
vzťahov, ktoré patria do právomoci 
Komisie, rotujúcim predsedníctvom Rady 
a predsedom Európskej rady;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Costas Botopoulos

Návrh uznesenia
Odsek 58

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

58. zdôrazňuje, že úspech plánu, ktorý 
viedol k vytvoreniu pozície vysokého 
predstaviteľa/podpredsedu, bude vo veľkej 
miere závisieť od vzťahu politickej dôvery 
medzi ním a predsedom Komisie a na 
schopnosti vysokého 
predstaviteľa/podpredsedu úspešne 
spolupracovať s predsedom Európskej 
rady, s rotujúcim predsedníctvom Rady 
a s ďalšími komisármi poverenými 
výkonom konkrétnych právomocí 
súvisiacich s vonkajšou činnosťou Únie, 
ktorých bude koordinovať;

58. zdôrazňuje, že úspech plánu, ktorý 
viedol k vytvoreniu pozície vysokého 
predstaviteľa/podpredsedu, bude vo veľkej 
miere závisieť od vzťahu politickej dôvery 
medzi ním a predsedom Komisie a na 
schopnosti vysokého 
predstaviteľa/podpredsedu úspešne 
spolupracovať s predsedom Európskej 
rady, s rotujúcim predsedníctvom Rady 
a s ďalšími komisármi poverenými 
výkonom konkrétnych právomocí 
súvisiacich s vonkajšou činnosťou Únie, 
ktorých bude koordinovať; z tohto dôvodu 
naliehavo žiada, aby sa pri voľbe osôb na 
posty predsedu Komisie a vysokého 
predstaviteľa/podpredsedu osobitne 
zohľadnili kritériá, ktoré musia byť 
splnené, pokiaľ ide o ich schopnosť 
spolupracovať a vytvoriť vzťah, ktorý by 
sa vyznačoval vzájomnou osobnou a 
politickou dôverou;
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Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 59

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

59. vyzýva Komisiu a vysokého 
predstaviteľa/podpredsedu, aby v plnej 
miere využívali možnosti na predkladanie 
spoločných iniciatív v oblasti zahraničných 
vzťahov s cieľom zlepšiť súdržnosť 
rozličných oblastí činnosti Únie vo 
vonkajšej sfére a zvýšiť pravdepodobnosť, 
že tieto iniciatívy prijme Rada v súvislosti 
so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou 
politikou;

59. vyzýva Komisiu a vysokého 
predstaviteľa/podpredsedu, aby využívali 
možnosti na predkladanie spoločných 
iniciatív v oblasti zahraničných vzťahov 
s cieľom zlepšiť súdržnosť rozličných 
oblastí činnosti Únie vo vonkajšej sfére 
a zvýšiť pravdepodobnosť, že tieto 
iniciatívy prijme Rada v súvislosti so 
spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou 
politikou; v tejto súvislosti poukazuje na 
potrebu parlamentnej kontroly opatrení 
v oblasti vonkajšej a bezpečnostnej 
politiky;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh uznesenia
Odsek 60 – zarážka 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– vysoký predstaviteľ/podpredseda by mal 
navrhovať nominácie osobitných zástupcov 
s jasným mandátom v súlade s článkom 33 
Zmluvy o Európskej únii, ktorí by mu 
v konkrétnych oblastiach jeho právomocí 
vzhľadom na otázky spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky pomáhali 
(osobitných zástupcov, nominovaných 
Radou, by mal takisto vypočuť Európsky 
parlament a zároveň by títo zástupcovia 
mali Parlament pravidelne informovať 

– vysoký predstaviteľ/podpredseda by mal 
navrhovať nominácie osobitných zástupcov 
– pričom by zohľadnil rovnaké zastúpenie 
žien a mužov – s jasným mandátom 
v súlade s článkom 33 Zmluvy o Európskej 
únii, ktorí by mu v konkrétnych oblastiach 
jeho právomocí vzhľadom na otázky 
spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politiky pomáhali (osobitných zástupcov, 
nominovaných Radou, by mal takisto 
vypočuť Európsky parlament a zároveň by 
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o svojich aktivitách); títo zástupcovia mali Parlament pravidelne 
informovať o svojich aktivitách);

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Anneli Jäätteenmäki

Návrh uznesenia
Odsek 60 – zarážka 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– vysoký predstaviteľ/podpredseda by mal 
navrhovať nominácie osobitných zástupcov 
s jasným mandátom v súlade s článkom 33 
Zmluvy o Európskej únii, ktorí by mu 
v konkrétnych oblastiach jeho právomocí 
vzhľadom na otázky spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky pomáhali 
(osobitných zástupcov, nominovaných 
Radou, by mal takisto vypočuť Európsky 
parlament a zároveň by títo zástupcovia 
mali Parlament pravidelne informovať 
o svojich aktivitách);

– vysoký predstaviteľ/podpredseda by mal 
navrhovať nominácie osobitných zástupcov 
– pričom by zohľadnil rovnaké zastúpenie 
žien a mužov – s jasným mandátom 
v súlade s článkom 33 Zmluvy o Európskej 
únii, ktorí by mu v konkrétnych oblastiach 
jeho právomocí vzhľadom na otázky 
spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 
politiky pomáhali (osobitných zástupcov, 
nominovaných Radou, by mal takisto 
vypočuť Európsky parlament a zároveň by 
títo zástupcovia mali Parlament pravidelne 
informovať o svojich aktivitách);

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Richard Corbett

Návrh uznesenia
Odsek 60 – zarážka 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– vždy, keď sa vysoký 
predstaviteľ/podpredseda nemôže zúčastniť 
na medzinárodnej schôdzke alebo 
podujatiach na ministerskej úrovni 
v oblasti spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky, by ho mal na jeho 
žiadosť zastupovať minister zahraničných 

– vždy, keď sa vysoký 
predstaviteľ/podpredseda nemôže zúčastniť 
na medzinárodnej schôdzi alebo 
podujatiach na ministerskej úrovni 
v oblasti spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky, by ho mal na jeho
žiadosť zastupovať minister zahraničných 
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vecí predsedajúceho členského štátu, alebo 
osobitný zástupca v prípade, že 
schôdzka/podujatie sa týka otázok 
súvisiacich s jeho mandátom;

vecí predsedajúceho členského štátu alebo 
iný komisár alebo osobitný zástupca 
v prípade, že schôdza/podujatie sa týka 
otázok súvisiacich s jeho mandátom;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Bastiaan Belder

Návrh uznesenia
Odsek 61a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

61a. konštatuje, že uvedené usmernenia 
môžu poslúžiť pri rozdelení úloh medzi 
predsedu Európskej rady, predsedu 
Komisie a vysokého 
predstaviteľa/podpredsedu; opätovne 
zdôrazňuje, že zdvojená funkcia vysokého 
predstaviteľa/podpredsedu so sebou nesie 
riziko, že tento funkcionár bude 
vykonávať svoju činnosť predovšetkým 
ako vyjednávač, ale na politickej úrovni 
bude vo vzťahu k predsedovi Európskej 
rady a predsedovi Komisie zohrávať 
vedľajšiu úlohu; vyjadruje obavy, že 
vysoký predstaviteľ/podpredseda bude vo 
zvýšenej miere vystavený tým istým 
problémom ako súčasný vysoký 
splnomocnenec; poznamenáva, že 
Európska únia sa opäť rozhodla zakryť 
nedostatok skutočnej spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky 
vytváraním nových pozícií;

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Richard Corbett

Návrh uznesenia
Odsek 62
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

62. domnieva sa, že v niektorých 
konkrétnych prípadoch by bolo tiež 
možné, aby bol predseda Rady, konkrétne
predseda Rady pre všeobecné záležitosti 
(najmä predseda vlády predsedajúceho 
členského štátu), ale aj predseda 
osobitného zloženia sektora Rady, vyzvaný 
na uplatnenie svojich funkcií vonkajšej 
reprezentácie Únie, v súlade s predsedom 
Európskej rady a vysokým 
predstaviteľom/podpredsedom;

62. domnieva sa, že už nebude žiaduce, 
aby bol predseda Rady pre všeobecné 
záležitosti (najmä predseda vlády 
predsedajúceho členského štátu) alebo
predseda osobitného zloženia sektora Rady 
vyzvaný na uplatnenie svojich funkcií 
vonkajšej reprezentácie Únie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Jo Leinen

Návrh uznesenia
Odsek 63

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

63. zdôrazňuje dôležitosť koordinácie 
a spolupráce medzi všetkými stranami 
zodpovednými za tieto rôznorodé úlohy 
vonkajšej reprezentácie Únie, aby sa 
zabezpečila súdržnosť a viditeľnosť Únie 
vo vonkajšej sfére;

63. zdôrazňuje dôležitosť koordinácie 
a spolupráce medzi všetkými stranami 
zodpovednými za tieto rôznorodé úlohy 
vonkajšej reprezentácie Únie, aby sa 
predchádzalo konfliktom právomocí a
zabezpečila sa súdržnosť a viditeľnosť 
Únie vo vonkajšej sfére;

Or. de
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