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NÁVRHY

Výbor pre právne veci sa domnieva, že Lisabonská zmluva prispieva k posilneniu jeho 
právomocí tak v legislatívnej oblasti, ako aj v oblasti kontroly legislatívnej delegácie 
a vykonávacích právomocí Komisie a vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že Lisabonská zmluva dáva národným parlamentom podstatne silnejšiu úlohu 
pri vetovaní dodržiavania zásady subsidiarity tým, že zavádza dva špecifické 
mechanizmy; v každom prípade budú mať národné parlamenty k dispozícii obdobie 
ôsmych týždňov (ktoré im je Komisia povinná poskytnúť), aby reagovali na legislatívne 
návrhy; po prvé, ak tretina národných parlamentov v EÚ predloží odôvodnené stanovisko, 
že príslušný legislatívny návrh nespĺňa zásadu subsidiarity, Komisia bude povinná 
opätovne posúdiť daný návrh; po druhé, ak väčšina národných parlamentov Únie podá 
opodstatnené stanovisko, ktoré vyjadruje nesúhlas s návrhom legislatívneho aktu 
z dôvodu, že nespĺňa zásadu subsidiarity, tak Európsky parlament, ako aj Rada budú 
povinné hlasovať o príslušnej otázke predtým, ako sa k nej Parlament vyjadrí v prvom 
čítaní;

2. domnieva sa, že – po zohľadnení toho, že ustanovenia protokolu o subsidiarite sa budú 
uplatňovať na nové legislatívne návrhy hneď po nadobudnutí platnosti Lisabonskej 
zmluvy – sa musí zaviesť náležitý vnútorný postup do rokovacieho poriadku Parlamentu, 
aby sa Parlament mohol vyjadrovať k otázke subsidiarity rýchlo a účinne a aby sa 
zabezpečilo, že sa opodstatnené stanoviská národných parlamentov náležite zohľadnia bez 
omeškania legislatívneho postupu;

3. zdôrazňuje, že súlad právnych predpisov Spoločenstva so zásadou subsidiarity 
podľa článku 35 v súčasnosti patrí do oblasti jeho pôsobnosti, a je toho názoru, že 
v prípade, keď sa väčšina národných parlamentov vyjadrí proti návrhu Komisie, v rámci 
osobitného postupu pre subsidiaritu by mohol Výbor pre právne veci predkladať plénu 
osobitný návrh o dodržiavaní zásady subsidiarity predtým, ako sa návrh podá výboru na 
prvé čítanie v Parlamente;

4. poukazuje na to, že Lisabonská zmluva zahŕňa nový právny základ ustanovujúci 
spolurozhodovací postup v súvislosti s právami duševného vlastníctva, v rámci ktorého 
článok 97a Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEU) uvádza: „V rámci vytvárania 
alebo fungovania vnútorného trhu Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym 
legislatívnym postupom ustanovia opatrenia vzťahujúce sa na vytvorenie európskych 
právnych titulov na zabezpečenie jednotnej ochrany práv duševného vlastníctva v celej 
Únii a na zavedenie centralizovaných úprav povoľovania, koordinácie a dohľadu.“; 
odsudzuje skutočnosť, že pokiaľ ide o jazykový režim týkajúci sa práv duševného 
vlastníctva sa ponechala jednomyseľnosť a bežné konzultovanie Parlamentu ako 
rozhodovací postup;

5. domnieva sa, že Komisia by mala využiť tento nový právny základ, aby sa opätovne ujala 
myšlienka patentu Európskej únie a aby sa doplnili a sprísnili európske právne predpisy 
v oblasti práv duševného vlastníctva;

6. víta nový právny základ, ktorým je článok 254a ZFEÚ, v súlade s ktorým „Pri vykonávaní 
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svojich poslaní sú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie podporované otvorenou, 
efektívnou a nezávislou európskou administratívou“, pretože to poskytuje základ právnej 
úpravy predpisov, ktoré sa týkajú administratívnych postupov Únie;

7. domnieva sa, že takáto právna úprava by sa mala pripraviť prednostne, a vyjadruje svoj 
zámer preskúmať podobu, ktorú by táto právna úprava mala prijať ešte pred 
nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, a zohľadniť pritom rozličné právne tradície 
členských štátov;

8. poukazuje na to, že nové ustanovenia zmluvy týkajúce sa súdnej spolupráce 
v občianskych a trestných veciach zahŕňajú právny základ na prijatie podporných opatrení 
odbornej prípravy sudcov a zamestnancov v oblasti súdnictva; zastáva názor, že takéto 
opatrenia, ktoré sa majú prijať na základe spolurozhodovacieho postupu a môžu obsiahnuť 
aproximáciu zákonov a iných právnych predpisov členských štátov, by sa mali so 
zreteľom na obavy vyjadrené v nedávnych správach Výboru pre právne veci považovať za 
naliehavú otázku;

9. ľutuje, že ďalší podstatný pokrok v oblasti súdnej spolupráce v občianskych veciach bude 
naďalej výrazne spomalený obmedzením na „veci, ktoré majú cezhraničné dôsledky“ 
stanoveným v článku 65;

10. víta nový postup menovania sudcov a generálnych advokátov Súdneho dvora 
a Všeobecného súdu uvedený v článku 224a ZFEÚ, podľa ktorého rozhodnutiu vlád 
členských štátov bude predchádzať stanovisko o vhodnosti kandidáta vykonávať funkciu, 
ktoré predloží výbor siedmych odborníkov, pričom jedného z týchto odborníkov navrhne 
Európsky parlament; domnieva sa, že Rokovací poriadok Európskeho parlamentu musí 
ustanoviť osobitný postup menovania tohto člena výboru, a to rozhodnutím pléna, ktoré sa 
prijme na základe stanoviska príslušného výboru;

11. domnieva sa, že nové ustanovenia o právnych aktoch a o hierarchii noriem, najmä 
vytvorenie delegovaných aktov, v podstatnej miere prispejú ku kvalite právnych predpisov 
Únie; považuje za nutné v záujme potreby uľahčiť uplatňovanie ustanovení 
o delegovaných aktoch, aby sa inštitúcie dohodli na štandardnom postupe, ktorý by sa 
mohol pravidelne využívať pri legislatívnych návrhoch; ďalej sa domnieva, že v rámci 
spolurozhodovacieho postupu je potrebné čo najskôr prikročiť k prijatiu nariadenia 
o vykonávacích aktoch založených na článku 249c ZFEÚ;

12. domnieva sa, že proces harmonizácie acquis s nedávnym rozhodnutím o komitológii sa 
ako naliehavá otázka musí dokončiť pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, 
pričom si uvedomuje, že prispôsobenie sa novej zmluve si bude vyžadovať určitý čas; 
zastáva názor, že bude potrebné, aby sa nová harmonizácia, ktorá má zohľadňovať 
delegované akty a ktorá je oveľa zložitejšia ako postup uplatňovaný v súčasnosti, 
uskutočňovala po nadobudnutí platnosti novej zmluvy, a verí, že s týmto cieľom Komisia 
predloží potrebné návrhy; upozorňuje na to, že hoci je vymedzenie pojmu delegovaný akt 
podobné koncepcii „kvázilegislatívneho“ aktu, v prípade ktorého sa uplatňuje regulačný 
postup s kontrolou, nemožno tieto dve koncepcie pokladať za rovnaké, a preto sa 
domnieva, že teraz prebiehajúci harmonizačný postup nemožno považovať za postup, 
ktorý ustanovuje precedens pre budúcnosť;

13. vyjadruje znepokojenie nad značným množstvom postupov kodifikácie, ktoré čakajú na 
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prijatie Radou, ktorá bude musieť zvýšiť svoje úsilie, ak sa majú kodifikované akty prijať 
pred nadobudnutím platnosti novej zmluvy;

14. víta skutočnosť, že spolurozhodovací postup sa bude odteraz uplatňovať na služobný 
poriadok, pretože to umožní Parlamentu zúčastňovať sa na jeho úprave rovnakou mierou 
ako Rade; domnieva sa, že sa to uplatní najmä na budúci služobný poriadok asistentov 
poslancov, ktorý sa Parlament rozhodol podporovať a realizovať.


