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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 2

(2) Charta základných práv Európskej únie 
znovu potvrdzuje práva vyplývajúce najmä 
z ústavných tradícií a medzinárodných 
záväzkov spoločných pre členské štáty, 
zo Zmluvy o Európskej únii, zmlúv 
Spoločenstva, Európskeho dohovoru o 
ochrane ľudských práv a základných slobôd, 
sociálnych chárt prijatých Spoločenstvom 
a Radou Európy a z judikatúry Súdneho 
dvora európskych spoločenstiev a 
Európskeho súdu pre ľudské práva.

(2) Charta základných práv Európskej únie 
znovu potvrdzuje práva vyplývajúce najmä 
z ústavných tradícií a medzinárodných 
záväzkov spoločných pre členské štáty, 
napríklad práva vyplývajúce zo Všeobecnej 
deklarácie OSN o ľudských právach,
zo Zmluvy o Európskej únii, zmlúv 
Spoločenstva, Európskeho dohovoru o 
ochrane ľudských práv a základných slobôd, 
sociálnych chárt prijatých Spoločenstvom 
a Radou Európy a z judikatúry Súdneho 
dvora európskych spoločenstiev a 
Európskeho súdu pre ľudské práva.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 3

(3) Spoločenstvo a jeho členské štáty pri 
implementácii práva Spoločenstva musia 
dodržiavať základné práva.

(3) Spoločenstvo a jeho členské štáty pri 
prijímaní a vykonávaní práva Spoločenstva 
musia dodržiavať základné práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 7

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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(7) Taktiež by mala byť zodpovedajúcim 
spôsobom zriadená Agentúra Európskej únie 
pre základné práva, a to rozvinutím 
súčasného Európskeho strediska pre 
monitorovanie rasizmu a xenofóbie, s 
cieľom poskytovať príslušným inštitúciám a 
orgánom Spoločenstva a jeho členským 
štátom informácie, pomoc a odborné 
zázemie v oblasti základných práv, a tým ich 
podporovať pri prijímaní opatrení a 
rozhodovaní o ďalšom postupe v ich 
príslušných oblastiach pôsobnosti tak, aby 
mohli plne dodržiavať základné práva.

Taktiež by mala byť zodpovedajúcim 
spôsobom zriadená Agentúra Európskej únie 
pre základné práva, a to rozvinutím 
súčasného Európskeho strediska pre 
monitorovanie rasizmu a xenofóbie, s 
cieľom vytvoriť ústredný orgán pre každú 
činnosť, ktorá sa týka základných práv v 
Európskej únii a poskytovať príslušným 
inštitúciám a orgánom Spoločenstva a jeho 
členským štátom informácie, pomoc a 
odborné zázemie v oblasti základných práv, 
a tým ich podporovať pri prijímaní opatrení 
a rozhodovaní o ďalšom postupe v ich 
príslušných oblastiach pôsobnosti tak, aby 
mohli plne dodržiavať základné práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 8

(8) Pri zriaďovaní agentúry bude náležitá 
pozornosť venovaná operačnému rámcu 
pre európske regulačné agentúry, ktorý 
Komisia predložila v návrhu 
interinštitucionálnej dohody1 dňa 25. 
februára 2005.

vypúšťa sa

_____

1 KOM(2005)0059, 25.2.2005.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 9

(9) Práca agentúry by sa mala týkať 
základných práv definovaných v čl. 6 ods. 2 
Zmluvy o Európskej únii a konkrétne 
uvedených v Charte základných práv. Úzka 
spojitosť s Chartou by sa mala odraziť aj v 
názve agentúry.

Tematické oblasti činnosti agentúry by mali 
byť stanovované vo viacročnom rámci, čím 
budú definované medze pre prácu 
agentúry, ktorá by v súlade so všeobecnými 
inštitucionálnymi zásadami nemala sama 
rozhodovať o svojej politickej agende 
v oblasti ľudských práv.

(9) Práca agentúry by sa mala týkať 
základných práv definovaných v čl. 6 ods. 2 
Zmluvy o Európskej únii a konkrétne 
uvedených v Charte základných práv.  Úzka 
spojitosť s Chartou by sa mala odraziť aj v 
názve agentúry.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 10

(10) Agentúra by mala zhromažďovať 
objektívne, spoľahlivé a porovnateľné 
informácie o miere dodržiavania
základných práv a vývoji situácie v tejto
oblasti, analyzovať tieto informácie so 
zameraním na príčiny, dôsledky a následky 
nedodržiavania práv a skúmať príklady 
osvedčených postupov pri riešení týchto 
záležitostí. Účinným nástrojom pre aktívne 
zhromažďovanie a posudzovanie 
informácií je budovanie kontaktov.

(10) Agentúra by mala zhromažďovať 
objektívne, spoľahlivé a porovnateľné 
informácie o vývoji situácie v oblasti 
základných práv, vyvinúť metódy na 
zlepšenie porovnateľnosti, objektívnosti 
a spoľahlivosti informácií na európskej 
úrovni, a analyzovať tieto informácie so 
zameraním na príčiny, dôsledky a následky 
nedodržiavania práv a skúmať príklady 
osvedčených postupov pri riešení týchto 
záležitostí.  Siete národných inštitúcií 
v oblasti základných práv, ako aj siete 
ústavných súdov, najvyšších súdov, 
mimovládnych organizácií a nezávislých 
odborníkov môžu byť účinným nástrojom 
na zhromažďovanie a hodnotenie účinných 
informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 11

(11) Agentúra by mala mať právo zaujímať 
stanoviská a tieto predkladať inštitúciám 
Únie a členským štátom pri implementácii 
práva Spoločenstva, a to buď z vlastnej 
iniciatívy alebo na žiadosť Európskeho 
parlamentu, Rady alebo Komisie bez toho, 
aby pri tom zasahovala do legislatívnych a 
justičných postupov stanovených v Zmluve.

(11) Agentúra by mala mať právo zaujímať 
stanoviská a predkladať ich inštitúciám Únie 
a členským štátom pri prijímaní a
vykonávaní práva Spoločenstva, a to buď z 
vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť 
Európskeho parlamentu, Rady alebo 
Komisie bez vytvorenia záväznosti pre
legislatívne a súdne postupy stanovené
v Zmluve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 12

(12) Rada by mala mať možnosť vyžiadať si 
od agentúry technickú expertízu v rámci 
postupu začatého v zmysle článku 7 Zmluvy 
o Európskej únii.

(12) Európsky parlament, Rada, Komisia a 
členské štáty by mali mať možnosť vyžiadať 
si od agentúry technickú expertízu 
vzhľadom na postup a v rámci postupu v 
zmysle článku 7 Zmluvy o Európskej únii. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
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Odôvodnenie 13

(13) Agentúra by mala predkladať výročnú 
správu o stave dodržiavania základných práv 
v Únii inštitúciami, orgánmi a agentúrami 
EÚ a členskými štátmi pri implementácii 
práva Únie. Ďalej by mala agentúra 
vypracovávať tematické správy o oblastiach 
so zvláštnym významom pre politické 
programy Únie.

(13) Agentúra by mala predkladať 
Európskemu parlamentu v prítomnosti 
Rady a Komisie výročnú správu o stave 
dodržiavania základných práv v Únii 
inštitúciami, orgánmi i agentúrami EÚ a 
členskými štátmi pri prijímaní a vykonávaní
právnych predpisov Únie.  Ďalej by mala 
agentúra vypracovávať tematické správy o 
oblastiach so zvláštnym významom pre 
politické programy Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 14

(14) Agentúra by mala prijímať opatrenia 
zamerané na zvýšenie informovanosti 
širokej verejnosti o základných právach jej 
členov a vo všeobecnej rovine o 
možnostiach a rôznych mechanizmoch 
uplatňovania týchto práv bez toho, aby sa 
však zaoberala jednotlivými sťažnosťami.

(14) Agentúra by mala prijímať opatrenia 
zamerané na zvýšenie informovanosti 
širokej verejnosti o základných právach a vo 
všeobecnej rovine o možnostiach a rôznych 
mechanizmoch uplatňovania týchto práv bez 
toho, aby sa zaoberala jednotlivými 
sťažnosťami. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 15

(15) Agentúra by mala čo najužšie 
spolupracovať so všetkými relevantnými 
programami, orgánmi a agentúrami 
Spoločenstva a s orgánmi Únie, aby sa 
zamedzilo zdvojovaniu činností, najmä 
pokiaľ ide o plánovaný Európsky inštitút 
pre rodovú rovnosť.

(15) Agentúra by mala čo najužšie 
spolupracovať so všetkými relevantnými 
programami, orgánmi a agentúrami 
Spoločenstva a s orgánmi Únie, aby sa 
zamedzilo zdvojovaniu činností, najmä 
pokiaľ ide o Európsky inštitút pre rodovú 
rovnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 16

(16) Agentúra by mala úzko spolupracovať s 
Radou Európy. Spolupráca by mala zaručiť, 
že sa činnosti agentúry a činnosti Rady 
Európy nebudú nijako prekrývať, čo bude 
dosiahnuté predovšetkým vypracovaním 
mechanizmov pre synergiu, akými sú 
uzavretie dvojstrannej dohody o spolupráci a 

(16) Agentúra by mala úzko spolupracovať s 
Radou Európy. Spolupráca by mala zaručiť, 
že sa činnosti agentúry a činnosti Rady 
Európy nebudú nijako prekrývať, ani 
nebudú v rozpore, čo sa dosiahne
predovšetkým vypracovaním mechanizmov 
na zabezpečenie synergie a riešenie 
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účasť Rady Európy v riadiacich štruktúrach 
agentúry tak, ako je tomu aj v prípade 
súčasného Európskeho strediska pre 
monitorovanie rasizmu a xenofóbie.

prípadných nezhôd; takými mechanizmami 
sú napríklad uzavretie dvojstrannej dohody o 
spolupráci a účasť nezávislej osoby 
menovanej Radou Európy v riadiacich 
štruktúrach agentúry, ako je to aj v prípade 
súčasného Európskeho strediska pre 
monitorovanie rasizmu a xenofóbie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 18

(18) Európsky parlament zohráva významnú 
úlohu v oblasti základných práv. Mal by 
menovať jednu osobu za člena správnej 
rady agentúry.

(18) Európsky parlament ako európska 
inštitúcia priamo volená európskymi 
občanmi by mal menovať predsedu 
správnej rady.

Odôvodnenie

Európsky parlament prispieva k legitímnosti agentúry a jeho úloha by za žiadnych okolností 
nemohla byť rovnocenná s úlohou jednotlivých členských štátov, čo by sa stalo v prípade, 
keby Európsky parlament menoval iba jedného ďalšieho člena správnej rady. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 19

(19) Malo by byť vytvorené poradné fórum 
zabezpečujúce pluralistické zastúpenie 
spoločenských síl občianskej spoločnosti, 
ktoré pôsobí v oblasti základných práv, 
v štruktúrach agentúry, a to za účelom 
nadviazania účinnej spolupráce so všetkými 
zainteresovanými stranami.

(19) V štruktúrach agentúry by malo byť
vytvorené poradné fórum zabezpečujúce 
pluralistické zastúpenie spoločenských síl 
občianskej spoločnosti a existujúcich 
inštitúcií na úrovni členských štátov, ktoré 
pôsobia v oblasti základných práv, s cieľom 
nadviazať účinnú spoluprácu so všetkými 
zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odôvodnenie 23

23. Keďže opatrenia potrebné na 
implementáciu tohto nariadenia sú 
všeobecného charakteru v zmysle článku 2 
rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 
1999, ktoré stanovuje postupy pre výkon 
vykonávacích právomocí zverených Komisii 
1, tieto opatrenia by sa mali prijať v súlade

vypúšťa sa
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s regulačným postupom uvedeným v článku 
5 uvedeného rozhodnutia.
____

1 Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Odôvodnenie 25

(25) Je pravdepodobné, že príspevok 
agentúry k zabezpečeniu plného 
dodržiavania základných práv v rámci práva 
Spoločenstva pomôže pri dosahovaní cieľov 
Spoločenstva. Zmluva nestanovuje pre 
prijatie tohto nariadenia právomoci okrem 
tých, ktoré sú stanovené v článku 308.

Príspevok agentúry k zabezpečeniu plného 
dodržiavania základných práv v rámci práva 
Spoločenstva veľmi významne pomôže pri 
dosahovaní cieľov Spoločenstva. Zmluva 
nestanovuje pre prijatie tohto nariadenia 
právomoci okrem tých, ktoré sú stanovené v 
článku 308.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Odôvodnenie 26

(26) Rada by mala mať možnosť prijať
rozhodnutie podľa hlavy VI Zmluvy o 
Európskej únii, ktorým poverí agentúru 
vykonávaním činností aj v oblastiach, 
ktorých sa táto hlava týka.

(26) Toto nariadenie by malo byť 
sprevádzané rozhodnutím Rady podľa hlavy 
VI Zmluvy o Európskej únii, ktoré 
oprávňuje agentúru vykonávaním činností aj 
v oblastiach, ktorých sa táto hlava týka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 2

Cieľom agentúry je poskytovať pomoc a 
odborné znalosti týkajúce sa základných 
práv príslušným inštitúciám, orgánom, 
úradom a agentúram Spoločenstva a jeho 
členských štátov, pri implementácii práva 
Spoločenstva, a tak ich podporovať pri 
prijímaní opatrení alebo rozhodovaní o 
ďalšom postupe v ich oblastiach pôsobnosti 
v záujme plného rešpektovania základných 
práv.

Cieľom agentúry je plniť v rámci Európskej 
únie úlohu ústredného orgánu pre každú 
činnosť, ktorá sa týka základných práv, 
a poskytovať pomoc a odborné znalosti 
týkajúce sa základných práv príslušným 
inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram 
Spoločenstva a jeho členských štátov pri 
prijímaní a vykonávaní práva Spoločenstva, 
a tak ich podporovať pri prijímaní opatrení 
alebo rozhodovaní o ďalšom postupe v ich 
oblastiach pôsobnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 3 odsek 2
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2. Pri plnení svojich úloh agentúra vychádza 
zo základných práv definovaných v článku 6 
ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a konkrétne 
uvedených v Charte základných práv 
Európskej únie, ktorá bola vyhlásená v Nice 
dňa 7. decembra 2000.

2. Pri plnení svojich úloh agentúra vychádza 
zo zásad a základných práv definovaných v 
článku 6 ods. 1, 2 a 3 Zmluvy o Európskej 
únii a konkrétne uvedených v Charte 
základných práv Európskej únie, ktorá bola 
vyhlásená v Nice dňa 7. decembra 2000 s 
náležitým zreteľom na existujúce 
medzinárodné normy v oblasti ľudských 
práv vrátane tých, ktoré stanovila Rada 
Európy, najmä v Európskom dohovore o 
ochrane ľudských práv a základných 
slobôd a v jeho protokoloch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 3 odsek 3

3. Agentúra sa pri výkone svojich činností 
zaoberá stavom dodržiavania základných 
práv v Európskej únii a v jej členských 
štátoch pri implementácii práva 
Spoločenstva bez toho, aby bol dotknutý 
odsek 4 a články 4 ods. 1 písm. e), články 
27 a 28.

3. Agentúra sa pri výkone svojich činností 
predovšetkým zaoberá  stavom dodržiavania 
základných práv v Európskej únii a v jej 
členských štátoch pri prijímaní a
vykonávaní práva Spoločenstva.

Agentúra sa zaoberá aj situáciou v oblasti 
základných práv v tretích krajinách, a to do 
tej miery a tým spôsobom, ako stanovuje 
odsek 4 a v súlade s rozhodnutiami 
Asociačnej rady prijatými na základe 
článku 27.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 3 odsek 4

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 27, 
agentúra na žiadosť Komisie poskytne 
informácie a vypracuje analýzu o otázkach 
základných práv uvedených v tejto žiadosti, 
pokiaľ ide o tretie krajiny, s ktorými 
Spoločenstvo uzavrelo dohody o pridružení 
alebo dohody obsahujúce ustanovenia o 
dodržiavaní ľudských práv alebo začalo 
alebo má v úmysle začať rokovania 
o takýchto dohodách, najmä s krajinami, na 
ktoré sa vzťahuje Európska politika 
susedstva.

4. Agentúra poskytne informácie výlučne na 
žiadosť Európskeho parlamentu, Rady 
alebo Komisie, v rozsahu, v akom to môže 
byť relevantné pre  prijímanie a 
vykonávanie politík EÚ, a vypracuje 
analýzu o otázkach základných práv 
uvedených v tejto žiadosti, pokiaľ ide o 
tretie krajiny, s ktorými Spoločenstvo 
uzavrelo dohody o pridružení alebo dohody 
obsahujúce ustanovenia o dodržiavaní 
ľudských práv alebo začalo alebo má v 
úmysle začať rokovania o takýchto 
dohodách, najmä s krajinami, na ktoré sa 
vzťahuje Európska politika susedstva, a 
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pokiaľ ide o tretie krajiny, ktoré požiadali o 
členstvo v Únii a s ktorými Spoločenstvo 
začalo alebo plánuje začať rokovania.
Do úvahy treba vziať všetky dôležité 
činnosti Rady Európy s cieľom vyhnúť sa 
zdvojeniu práce, ako ustanovuje článok 9. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 4 odsek 1 bod (a)

(a) zhromažďuje, zaznamenáva, analyzuje 
a šíri príslušné objektívne, spoľahlivé 
a porovnateľné informácie a údaje, vrátane 
výsledkov výskumu a monitorovania 
oznámeného agentúre členskými štátmi, 
inštitúciami Únie, agentúrami 
Spoločenstva, výskumnými strediskami, 
vnútroštátnymi orgánmi, mimovládnymi 
organizáciami, príslušnými tretími 
krajinami a medzinárodnými 
organizáciami;

(a) zhromažďuje, zaznamenáva, analyzuje 
a šíri príslušné objektívne, spoľahlivé 
a porovnateľné informácie a údaje, vrátane 
výsledkov výskumu a monitorovania 
oznámeného agentúre členskými štátmi, 
inštitúciami Únie, agentúrami 
Spoločenstva, výskumnými strediskami, 
vnútroštátnymi orgánmi, mimovládnymi 
organizáciami, príslušnými tretími 
krajinami a medzinárodnými 
organizáciami, najmä príslušnými 
orgánmi Rady Európy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 4 odsek 1 bod (d)

(d) formuluje závery a zaujíma stanoviská k 
všeobecným témam určené inštitúciám Únie 
a členským štátom pri implementácii práva 
Spoločenstva, a to buď z vlastnej iniciatívy 
alebo na žiadosť Európskeho parlamentu, 
Rady alebo Komisie;

(d) formuluje stanoviská, závery a 
odporúčania k všeobecným témam určené 
inštitúciám Únie pri prijímaní a vykonávaní
práva Spoločenstva a členským štátom pri 
vykonávaní práva Spoločenstva, a to buď z 
vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť 
Európskeho parlamentu, Rady alebo 
Komisie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 4 odsek 1 bod (e)

(e) dáva svoje odborné schopnosti k 
dispozícii Rade v prípadoch, keď Rada 
vyzve nezávislé subjekty k predloženiu 
správy o situácii v členskom štáte podľa 
článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, 
alebo keď je Rade predložený návrh podľa 
článku 7 ods. 2 a Rada si v súlade 

e) dáva svoje odborné schopnosti k 
dispozícii členským štátom, Európskemu 
parlamentu, Komisii alebo Rade v 
prípadoch, keď si jedna tretina členských 
štátov, Európsky parlament, Komisia alebo
Rada v súlade s postupmi stanovenými v 
uvedených odsekoch článku 7 Zmluvy o 
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s postupom stanoveným v uvedených 
odsekoch článku 7 Zmluvy o Európskej únii 
vyžiada odbornú pomoc agentúry;

Európskej únii vyžiadala odbornú pomoc 
agentúry;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 4 odsek 1 bod (f)

(f) uverejňuje výročnú správu o stave 
dodržiavania základných práv, kde 
upozorňuje aj na príklady osvedčených 
postupov;

(f) predkladá Európskemu parlamentu v 
prítomnosti Rady a Európskej komisie 
výročnú správu o stave dodržiavania 
základných práv, kde upozorňuje aj na 
príklady osvedčených postupov, a túto 
správu následne uverejní;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 4 odsek 1 bod (g)

(g) uverejňuje tematické správy na základe 
svojich analýz, výskumov a prieskumov;

g) uverejňuje tematické správy na základe 
svojich analýz, výskumov a prieskumov 
vrátane správ o možnom alebo reálnom 
dosahu právnych predpisov Spoločenstva 
na situáciu týkajúcu sa základných práv v 
štátoch, ako stanovuje článok 3 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 4 odsek 2

2. Závery, stanoviská a správy, ktoré 
agentúra sformuluje pri plnení úloh 
uvedených v ods. 1, sa netýkajú zákonnosti 
návrhov Komisie v zmysle článkov 250 
Zmluvy, postojov zaujímaných inštitúciami 
počas legislatívneho procesu ani zákonnosti
aktov v zmysle článku 230 Zmluvy.
Nezaoberajú sa ani otázkou, či niektorý 
členský štát neporušil povinnosť podľa 
Zmluvy v zmysle článku 226 Zmluvy.

2. Správy, stanoviská, závery alebo 
odporúčania, ktoré agentúra sformuluje pri 
plnení úloh uvedených v ods. 1, 
neprejudikujú zistenia príslušných orgánov 
vzhľadom na otázku zákonnosti návrhov 
Komisie v zmysle článkov 250 Zmluvy, 
postojov zaujímaných inštitúciami počas 
legislatívneho procesu a aktov v zmysle 
článku 230 Zmluvy, alebo vzhľadom na
otázku, či niektorý členský štát neporušil 
povinnosť podľa Zmluvy v zmysle článku 
226 Zmluvy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 5 odsek 1 úvodná časť
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1. Komisia pre agentúru prijíma viacročný 
rámec, a to regulačným postupom 
uvedeným v článku 29 ods. 2. Tento rámec:

1. Agentúra prijíma pre svoju činnosť
viacročný rámec. Tento rámec: 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 5 odsek 1 bod (d)

(d) berie náležitý ohľad na finančné a 
ľudské zdroje agentúry; a

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 5 odsek 1 bod (e)

(e) obsahuje ustanovenia, ktorých cieľom je 
zabrániť tematickému prekrývaniu s 
mandátom iných orgánov, úradov a agentúr 
Spoločenstva.

(e) obsahuje ustanovenia, ktorých cieľom je 
zabrániť tematickému prekrývaniu s 
mandátom iných orgánov, úradov a agentúr 
Spoločenstva a Rady Európy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 5 odsek 1a (nový)

Agentúra pred prijatím viacročného rámca 
konzultuje o jeho návrhu s Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 5 odsek 2

2. Agentúra plní úlohy v tematických 
oblastiach určených viacročným rámcom.
Tým nie je dotknutá možnosť agentúry 
reagovať, s patričným ohľadom na svoje 
finančné a ľudské zdroje, na žiadosti 
Európskeho parlamentu, Rady alebo 
Komisie predložené podľa článku 3 ods. 4 
a článku 4 ods. 1 písm. d) a e), ktoré sú 
mimo rámca týchto tematických oblastí.

2. Agentúra plní úlohy v tematických 
oblastiach určených viacročným rámcom.  
Tým nie je dotknutá možnosť agentúry 
reagovať na žiadosti Európskeho 
parlamentu, Rady alebo Komisie 
predložené podľa článku 3 ods. 4 a článku 
4 ods. 1 písm. d) a e), ktoré sú mimo rámca 
týchto tematických oblastí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 5 odsek 3
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3. Agentúra plní svoje úlohy podľa svojho 
ročného pracovného programu a s 
náležitým ohľadom na dostupné finančné a 
ľudské zdroje.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 5 odsek 4

4. Ročný pracovný program prijímaný 
podľa článku 11 ods. 4 písm. a) je v súlade 
s ročným pracovným programom Komisie, 
a to vrátane výskumnej práce a 
štatistických činností vykonávaných v 
súvislosti so štatistickým programom 
Spoločenstva.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 6 odsek 3

3. Agentúra môže vstupovať do zmluvných 
vzťahov s inými organizáciami, najmä 
subdodávateľských vzťahov, aby splnila 
akékoľvek úlohy, ktorými ich môže 
poveriť. Agentúra môže taktiež udeľovať 
granty, najmä národným, európskym a 
medzinárodným organizáciám uvedených 
v článkoch 8 a 9 s cieľom podporiť 
patričnú spoluprácu a spoločné projekty.

3. Agentúra môže vstupovať do zmluvných 
vzťahov s inými organizáciami, najmä 
subdodávateľských vzťahov, aby splnila 
akékoľvek úlohy, ktorými ich môže 
poveriť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 7

Agentúra zabezpečí zodpovedajúcu 
koordináciu s príslušnými orgánmi, 
úradmi a agentúrami Spoločenstva. Tam, 
kde je to vhodné, sa podmienky spolupráce 
stanovia v memorandách o porozumení.

Rada a Komisia vymedzia rámec výmeny 
informácií medzi agentúrou a príslušnými 
orgánmi, úradmi a agentúrami 
Spoločenstva.  Tam, kde je to vhodné, sa 
podmienky spolupráce stanovia v 
memorandách o porozumení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 8 odsek 1

1. V záujme plnenia svojich úloh agentúra 
spolupracuje s vládnymi aj mimovládnymi 
organizáciami a orgánmi s pôsobnosťou v 

1. V záujme plnenia svojich úloh agentúra 
spolupracuje s vládnymi aj mimovládnymi 
organizáciami a orgánmi, nezávislými 
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oblasti základných práv na úrovni 
členských štátov alebo na európskej 
úrovni.

odborníkmi a existujúcimi sieťami s 
pôsobnosťou v oblasti základných práv na 
úrovni členských štátov alebo na európskej 
úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 8 odsek 2

2. Administratívne usporiadanie spolupráce 
uvedené v odseku 1 je v súlade s právnymi 
predpismi Spoločenstva a prijíma ho správna 
rada na základe návrhu predloženého 
riaditeľom po obdržaní stanoviska Komisie.

V prípade, že Komisia vyjadrí svoj nesúhlas 
s týmto usporiadaním, správna rada ho 
znovu preskúma a ak je to potrebné so 
zmenami a doplneniami ho prijme 
dvojtretinovou väčšinou všetkých svojich 
členov.

2. Administratívne usporiadanie spolupráce 
uvedené v odseku 1 je v súlade s právnymi 
predpismi Spoločenstva a prijíma ho správna 
rada na základe návrhu predloženého 
riaditeľom po získaní stanoviska Komisie.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 9

Agentúra koordinuje svoje činnosti s 
aktivitami Rady Európy, najmä vzhľadom na 
svoj ročný pracovný program podľa článku 
5. Na tento účel Spoločenstvo postupom 
stanoveným v článku 300 Zmluvy uzavrie 
dohodu s Radou Európy s cieľom nadviazať 
úzku spoluprácu medzi Radou Európy a 
agentúrou. Táto dohoda obsahuje povinnosť
Rady Európy menovať nezávislú osobu do 
správnej rady agentúry podľa článku 11.

Agentúra koordinuje svoje činnosti s 
aktivitami Rady Európy, najmä vzhľadom na 
svoj ročný pracovný program podľa článku 
5.  Na tento účel Spoločenstvo postupom 
stanoveným v článku 300 Zmluvy uzavrie 
dvojstrannú dohodu s Radou Európy s 
cieľom nadviazať úzku spoluprácu medzi 
Radou Európy a agentúrou. Táto dohoda 
okrem iného obsahuje:

(a) možnosť Rady Európy menovať svojho 
komisára pre ľudské práva do správnej rady 
agentúry podľa článku 11;

(b) zvýšenú spoluprácu medzi agentúrou 
a príslušnými orgánmi Rady Európy vo 
vzťahu k tretím krajinám, ktoré sú členmi 
Rady Európy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
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Článok 10 názov a úvodná časť

Orgány agentúry

Agentúru tvorí:

Úradníci a riadiace orgány agentúry

Agentúru tvorí:
(-a) predseda, ktorý predsedá správnej 
rade;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 11 odsek 1

1. Správna rada je zložená z osôb, ktoré 
majú potrebné skúsenosti v oblasti 
základných práv a v oblasti riadenia 
organizácií vo verejnom sektore, a to týmto 
spôsobom:

1. Správna rada je zložená z osôb, ktoré 
majú potrebné skúsenosti v oblasti 
základných práv a v oblasti riadenia 
organizácií vo verejnom sektore, a to týmto 
spôsobom:

(a) jedna nezávislá osoba menovaná každým 
členským štátom;

(a) jedna nezávislá osoba s veľmi dobrými 
odbornými znalosťami menovaná každým 
členským štátom; Táto osoba by mala 
podľa zákonov menujúceho členského 
štátu spĺňať požiadavky na menovanie do 
jeho najvyššieho ústavného súdu alebo 
súdneho orgánu.

(b) jedna nezávislá osoba menovaná 
Európskym parlamentom;
(c) jedna nezávislá osoba menovaná Radou 
Európy; a

(b) zástupca Rady Európy, ktorý môže byť 
podľa článku 9 jej vysokým komisárom pre 
ľudské práva;

(d) dvaja zástupcovia Komisie.

Osoby uvedené pod písmenom a) sú osoby:
v riadiacej funkcii s vysokou mierou 
zodpovednosti, ktorú vykonávajú v 
nezávislej národnej inštitúcii, ktorá sa 
zaoberá ľudskými právami; alebo
s veľmi dobrými odbornými znalosťami v 
oblasti základných práv, ktoré získali v 
súvislosti s inými nezávislými inštitúciami 
alebo orgánmi.

d) dve osoby menované Komisiou; jedna z 
nich je nezávislá osoba menovaná 
Komisiou spomedzi osobností, ktorých 
kvalifikovanosť a spôsobilosť v oblasti 
základných práv je potvrdená a uznávaná; 
Druhou osobou je zástupca (zástupkyňa) 
Komisie.

Každého člena správnej rady môže 
zastupovať náhradník, ktorý spĺňa vyššie 
uvedené podmienky.
Agentúra uverejní zoznam členov správnej 
rady na svojej internetovej stránke a 

Agentúra uverejní zoznam členov správnej 
rady na svojej internetovej stránke a 
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priebežne ho bude aktualizovať. priebežne ho bude aktualizovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 11 odsek 3

3. Správna rada si volí svojho predsedu a 
podpredsedu, ktorí svoje funkcie zastávajú 
na obdobie dva a pol roka, ktoré môže byť 
jedenkrát obnovené.

3. Na čele správnej rady je predseda a rada 
volí  podpredsedu, ktorí svoje funkcie 
zastávajú na obdobie dva a pol roka, ktoré 
môže byť jedenkrát obnovené. 

Predseda ani podpredseda nemôžu byť 
zástupcami Komisie.

Každý člen správnej rady alebo v prípade 
jeho neprítomnosti jeho náhradník má 
jeden hlas.

Každý člen správnej rady má jeden hlas.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 11 odsek 4 bod (g)

(g) prijíma rokovací poriadok agentúry na 
základe návrhu predloženého riaditeľom po 
tom, ako k nemu zaujme stanovisko 
Komisia;

g) prijíma rokovací poriadok agentúry na 
základe návrhu predloženého riaditeľom;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 11 odsek 5

5. Správna rada môže delegovať 
ktorúkoľvek zo svojich úloh na výkonnú 
radu s výnimkou povinností uvedených v 
ods. 4 písm. a), b), c), d), g) a h).

5. Správna rada môže delegovať 
ktorúkoľvek zo svojich úloh na výkonnú 
radu s výnimkou povinností uvedených v 
ods. 4 písm. a), b), c), d), (e), g) a h) a 
poveriť výkonnú radu  vykonávaním 
špecifických úloh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 11 odsek 6

Rozhodnutia správnej rady sa prijímajú 
jednoduchou väčšinou hlasov hlasujúcich 
členov s výnimkou hlasovania o 
rozhodnutiach uvedených v ods. 4 písm. a), 
c), d) a e), kde sa vyžaduje dvojtretinová 
väčšina všetkých členov. Rozhodujúci hlas 
má predseda. Osoba vymenovaná Radou 
Európy môže hlasovať len o rozhodnutiach 

Rozhodnutia správnej rady sa prijímajú 
jednoduchou väčšinou hlasov hlasujúcich 
členov s výnimkou hlasovania o 
rozhodnutiach uvedených v ods. 4 písm. a), 
c), d) a e), kde sa vyžaduje dvojtretinová 
väčšina všetkých členov. Rozhodujúci hlas 
má predseda. Osoba vymenovaná Radou 
Európy má právo zasahovať do diskusií 
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uvedených v písmenách a) a b) odseku 4. a rozpráv, ale nesmie hlasovať o 
rozhodnutiach uvedených v písmenách i) a j)
odseku 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 11 odsek 7

Predseda zvoláva zasadnutie rady jedenkrát 
za rok bez toho, aby boli dotknuté 
mimoriadne dodatočné stretnutia.
Mimoriadne stretnutia zvoláva predseda z 
vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť aspoň 
jednej tretiny členov správnej rady.

Predseda zvoláva správnu radu najmenej 
dvakrát za rok. Predseda tiež zvoláva 
stretnutia správnej rady z vlastnej iniciatívy 
alebo na žiadosť riaditeľa alebo aspoň 
jednej tretiny jej členov .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 11 odsek 8

Riaditeľ Európskeho inštitútu pre rodovú 
rovnosť sa môže zúčastniť zasadnutia
správnej rady v úlohe pozorovateľa. Na 
pozvanie výkonnej rady sa môžu tiež ako 
pozorovatelia zasadnutia zúčastniť aj 
riaditelia iných relevantných agentúr 
Spoločenstva a orgánov Únie.

Riaditeľ Európskeho inštitútu pre rodovú 
rovnosť sa môže zúčastniť na zasadnutí
správnej rady v úlohe pozorovateľa. Na 
pozvanie predsedu správnej rady sa môžu 
ako pozorovatelia zúčastniť na zasadnutí aj 
riaditelia iných relevantných agentúr 
Spoločenstva a orgánov Únie, ako aj 
zástupcovia medzinárodných organizácií, 
ako napr. vysoký komisár OSN pre ľudské 
práva a zástupcovia OBSE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 11 odseky 8a, 8b a 8c (nové)

8a. Predsedu správnej rady, ktorý bude 
predsedom agentúry, menuje Európsky 
parlament zo zoznamu kandidátov, ktorý 
navrhla Komisia a odsúhlasila Rada; 
kandidáti sa dostavia na vypočutie pred 
príslušným parlamentným výborom. 
Predseda je menovaný na základe svojich 
osobných zásluh, skúseností v oblasti 
základných práv a organizačných a 
riadiacich schopností. 

Dĺžka funkčného obdobia predsedu je päť 
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rokov a možno ho raz predĺžiť na obdobie 
najviac piatich rokov.

8c. Predseda je zodpovedný za:

(a) plnenie úloh uvedených v článku 4;

(b) prípravu a realizáciu ročného 
pracovného programu agentúry;

(c) zastupovanie agentúry;

(d) predkladanie pracovného programu 
agentúry, prípadne i výročnej správy 
príslušnému výboru Európskeho 
parlamentu, a zodpovedanie otázok členov 
výboru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Článok 12 odsek 1

1. Výkonná rada je nápomocná správnej 
rade. Výkonná rada sa skladá z predsedu 
a podpredsedu správnej rady a dvoch 
zástupcov Komisie.

1. Výkonná rada je nápomocná správnej 
rade, ktorú tvorí týchto osem členov: 
(a) predseda;

(b) podpredseda;

(c) dve osoby menované Európskou 
komisiou do správnej rady;

(d) traja členovia, ktorých zvolí správna 
rada spomedzi svojich členov;

(e) zástupca Rady Európy bez toho, aby 
bolo dotknuté hlasovacie obmedzenie 
stanovené v článku 11 ods. 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 12 odsek 2

2. Výkonnú radu zvoláva predseda vždy, 
keď je potrebné pripraviť rozhodnutia 
správnej rady a poskytnúť pomoc či radu 
riaditeľovi. Výkonná rada prijíma 

2. Výkonnú radu zvoláva predseda vždy, 
keď je potrebné pripraviť rozhodnutia 
správnej rady a poskytnúť pomoc či radu 
riaditeľovi.  Výkonná rada prijíma 
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rozhodnutia jednoduchou väčšinou. rozhodnutia jednoduchou väčšinou, pričom 
predseda má rozhodujúci hlas.

Odôvodnenie

Tento  pozmeňujúci a doplňujúci návrh umožňuje, aby výkonná rada mala oveľa vyváženejšie 
zloženie: jeden člen zvolený Európskym parlamentom, štyria členovia vybratí členskými 
štátmi, dvaja členovia menovaní Európskou komisiou a jeden zástupca Rady Európy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Článok 13 odsek 1

1. Agentúru vedie riaditeľ menovaný 
správnou radou zo zoznamu kandidátov 
navrhnutého Komisiou. Riaditeľ je 
menovaný na základe zásluh, 
administratívnych a riadiacich schopností 
a skúseností v oblasti základných práv. Pred 
vymenovaním môže byť kandidát, ktorého 
vybrala správna rada, požiadaný, aby 
urobil vyhlásenie pred príslušným výborom 
Európskeho parlamentu a odpovedal na 
otázky jeho členov.

1. Agentúru riadi riaditeľ menovaný 
správnou radou zo zoznamu kandidátov 
navrhnutého Komisiou.  Riaditeľ(-ka) je 
menovaný(-á) na základe svojich osobných
zásluh, organizačných a riadiacich 
schopností a skúseností v oblasti základných 
práv. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Článok 13 odsek 2

2. Funkčné obdobie riaditeľa je päť rokov.
Toto funkčné obdobie môže byť predĺžené
jedenkrát na obdobie nie dlhšie než päť rokov 
na návrh Komisie a po hodnotení. V 
hodnotení posudzuje Komisia predovšetkým 
výsledky dosiahnuté počas prvého funkčného 
obdobia, spôsob, akým boli dosiahnuté a 
povinnosti a potreby agentúry v ďalších 
rokoch.

2. Funkčné obdobie riaditeľa je päť rokov. 
So zreteľom na stanovisko Komisie ho 
správna rada môže predĺžiť jedenkrát na 
obdobie nie dlhšie než päť rokov. Vo 
svojom stanovisku posudzuje Komisia 
predovšetkým výsledky dosiahnuté počas 
prvého funkčného obdobia, spôsob, akým 
boli dosiahnuté, a povinnosti a potreby 
agentúry v ďalších rokoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Článok 13 odsek 5

5. Na základe návrhu Komisie môže 
správna rada riaditeľa odvolať pred 
skončením jeho funkčného obdobia.

5. Správna rada môže  riaditeľa(-ku) odvolať 
pred skončením jeho funkčného obdobia, ak 
už nespĺňa podmienky potrebné na 
vykonávanie jeho (jej) povinností, alebo ak 
sa dopustil(-a) vážneho porušenia 
služobných povinností. Správna rada koná 
z vlastnej iniciatívy alebo na základe 
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návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Článok 14 odsek 2

2. Členovia fóra sú vyberaní 
prostredníctvom mechanizmu otvoreného 
výberu, o ktorom rozhodne správna rada. Ich 
najvyšší počet je 100. Ich funkčné obdobie 
je päť rokov, ktoré je možné jedenkrát 
obnoviť.

2. Členovia fóra sú vyberaní 
prostredníctvom mechanizmu otvoreného 
výberu, o ktorom rozhodne správna rada.  
Ich najvyšší počet je 50. Ich funkčné 
obdobie je päť rokov, ktoré je možné 
jedenkrát obnoviť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Článok 14 odsek 6

6. Fóru predsedá riaditeľ. Schádza sa raz 
ročne alebo na žiadosť správnej rady.
Operatívne postupy agentúry sú 
špecifikované vo vnútornom poriadku 
inštitútu a uverejňujú sa.

6. Fóru predsedá predseda agentúry.  
Schádza sa raz ročne alebo na žiadosť 
správnej rady. Operatívne postupy agentúry 
sú špecifikované vo vnútornom poriadku 
inštitútu a uverejňujú sa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Článok 15 odsek 2 pododsek 2

Členovia správnej rady menovaní podľa 
článku 11 ods. 1 písm. a), b) a c), riaditeľ a 
členovia fóra sa zaväzujú jednať nezávisle.
Na tento účel vykonajú vyhlásenie o 
záujmoch, v ktorom uvedú buď, že nemajú 
žiadne záujmy, ktoré by sa mohli považovať 
za škodlivé pre ich nezávislosť, alebo 
vymenujú všetky priame i nepriame záujmy 
takejto povahy.

Členovia správnej rady a riaditeľ sa 
zaväzujú jednať nezávisle. Na tento účel 
vykonajú vyhlásenie o záujmoch, v ktorom 
buď uvedú, že nemajú žiadne záujmy, ktoré 
by sa mohli považovať za škodlivé pre ich 
nezávislosť, alebo vymenujú všetky priame i 
nepriame záujmy takejto povahy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Článok 22 odsek 4

4. Agentúra je právnym nástupcom 
Európskeho strediska pre monitorovanie 
rasizmu a xenofóbie. Preberá všetky 
zákonné práva a povinnosti a finančné 
záväzky tohto strediska. Pracovné zmluvy 
uzatvorené strediskom pred prijatím tohto 
nariadenia zostávajú naďalej v platnosti.

4. Agentúra je právnym nástupcom 
Európskeho strediska pre monitorovanie 
rasizmu a xenofóbie. Preberá všetky 
zákonné práva a povinnosti a finančné 
záväzky tohto strediska.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Článok 26 odsek 3

Súdny dvor má príslušnosť v žalobách 
vznesených proti agentúre podľa podmienok 
stanovených v článku 230 a 232 Zmluvy.

Súdny dvor má príslušnosť v žalobách 
vznesených fyzickou alebo právnickou 
osobou proti agentúre podľa podmienok 
stanovených v článku 230 Zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Článok 27 názov

Účasť kandidátskych alebo potenciálnych 
kandidátskych krajín

Účasť kandidátskych krajín

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Článok 27 odsek 2

V takom prípade sa spôsob ich účasti určí 
rozhodnutím príslušnej asociačnej rady.
V rozhodnutí sa uvedie, aká odborná a iná 
pomoc bude príslušnej krajine ponúknutá a 
najmä povaha, rozsah a spôsob účasti týchto 
krajín na práci agentúry, vrátane ustanovení 
o účasti na iniciatívach agentúry, finančnom 
príspevku a zamestnancoch. Rozhodnutie 
bude v súlade s týmto nariadením a so 
služobným poriadkom úradníkov 
Európskych spoločenstiev a podmienkami 
pre zamestnávanie ostatných zamestnancov 
Európskych spoločenstiev. V rozhodnutí sa 
stanoví, že zúčastnená krajina môže 
menovať nezávislú osobu spĺňajúcu 
požiadavky kladené na osoby uvedené v 
článku 11 ods. 1 písm. a), ktorá sa bude 
podieľať na práci správnej rady ako 
pozorovateľ bez hlasovacieho práva.

V takom prípade sa spôsob ich účasti určí 
rozhodnutím príslušnej asociačnej rady. 
V rozhodnutí sa uvedie, aká odborná a iná 
pomoc bude príslušnej krajine ponúknutá a 
najmä povaha, rozsah a spôsob účasti týchto 
krajín na práci agentúry, vrátane ustanovení 
o účasti na iniciatívach agentúry, finančnom 
príspevku a zamestnancoch.   Rozhodnutie 
bude v súlade s týmto nariadením a so 
služobným poriadkom úradníkov 
Európskych spoločenstiev a podmienkami 
pre zamestnávanie ostatných zamestnancov 
Európskych spoločenstiev.  V rozhodnutí sa 
môže stanoviť, že zúčastnená krajina môže 
menovať nezávislú osobu (spĺňajúcu 
požiadavky uvedené v článku 11 ods. 1 
písm. a) ), ktorá sa bude podieľať na práci 
správnej rady ako pozorovateľ bez 
hlasovacieho práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Článok 27 odsek 3

Agentúra sa zaoberá stavom dodržiavania 
základných práv v krajinách, ktoré sa 

vypúšťa sa
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podľa tohto článku podieľajú na jej 
činnosti, do tej miery, do akej je to 
relevantné pre príslušnú asociačnú 
dohodu. Články 4 a 5 sa príslušne 
uplatňujú na tento účel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Článok 29

Postup
1. Komisii pomáha výbor, ktorý je zložený 
zo zástupcov členských štátov a ktorému 
predsedá zástupca Komisie.
2. Ak sa uvádza odkaz na tento odsek, 
uplatňuje sa regulačný postup ustanovený v 
článku 5 rozhodnutia 1999/468/ES, v 
súlade s jeho článkom 7 ods. 3.
3. Obdobie stanovené článkom 5 ods. 6 
rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Článok 31 odsek 3

Do 31. decembra 2009 si agentúra nechá 
vypracovať nezávislé externé hodnotenie 
svojich výsledkov za prvé tri roky činnosti 
podľa zadania formulovaného správnou 
radou po dohode s Komisiou. Toto 
hodnotenie berie do úvahy úlohy agentúry, 
pracovné postupy a vplyv agentúry 
na ochranu a presadzovanie základných práv 
a bude obsahovať analýzu synergických 
dosahov a finančných dôsledkov prípadného 
rozšírenia úloh. Hodnotenie zohľadňuje 
názory zúčastnených strán na úrovni 
Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni.

Do 31. decembra 2009 si agentúra nechá 
vypracovať nezávislé externé hodnotenie 
svojich výsledkov za prvé tri roky činnosti 
podľa zadania formulovaného správnou 
radou po dohode s Komisiou.  Toto 
hodnotenie berie do úvahy úlohy agentúry, 
pracovné postupy a vplyv agentúry na 
ochranu a presadzovanie základných práv a 
bude obsahovať analýzu synergických 
dosahov a finančných dôsledkov prípadného 
rozšírenia úloh.  Hodnotenie zohľadňuje 
názory zúčastnených strán na úrovni 
Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni. 

Hodnotenie tiež posúdi prípadnú potrebu 
upraviť či rozšíriť úlohy, rozsah pôsobnosti, 
oblasti činnosti alebo štruktúru agentúry, 
najmä pokiaľ ide o úpravy štruktúry nutnej 
na dosiahnutie súladu s horizontálnymi 
pravidlami pre regulačné agentúry po tom, 

Hodnotenie tiež posúdi prípadnú potrebu 
upraviť či rozšíriť úlohy, rozsah pôsobnosti, 
oblasti činnosti alebo štruktúru agentúry.
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ako tieto pravidlá nadobudnú účinnosť.


