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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Parlamentu
Článok 69b (nový) (*)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 69b (*)
1. Poslancom sa poskytnú tieto 
dokumenty:
(a) návrh rozpočtu predložený Komisiou;
(b) zhrnutie rokovaní Rady o návrhu 
rozpočtu;
(c) pozícia Rady k návrhu rozpočtu 
vypracovaná v súlade s článkom 314 ods. 
3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;
(d) spoločný text Zmierovacieho výboru;
(e) akýkoľvek návrh rozhodnutia 
o predbežných dvanástinách v súlade 
s článkom 315 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie;
2. Tieto dokumenty sa pridelia 
gestorskému výboru. Každý výbor, ktorého 
sa to týka, môže vypracovať stanovisko. 
3. Ak chcú stanovisko poskytnúť iné 
výbory, predseda určí lehotu na ich 
doručenie gestorskému výboru.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh obsahuje drobné úpravy návrhu správy: vypúšťa sa 
odkaz na články Zmluvy o ESAE, ktoré budú zrušené podľa článku 5 Protokolu č. 2, ktorým sa 
mení a dopĺňa Zmluva o ESAE.  Ďalším návrhom je nahradiť súčasný výraz „vytlačia sa 
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a rozdajú“ výrazom „poslancom sa poskytnú“, ktorý sa vzhľadom na povahu a rozsah 
niektorých dokumentov zdá vhodnejší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Rokovací poriadok Parlamentu
Článok 69e (nový) (*)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 69e (*)
Rozpočtové zmierovacie konanie

1. Predseda zvoláva Zmierovací výbor 
v súlade s článkom 314 ods. 4 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie.
2. Delegácia zastupujúca Parlament na 
rokovaniach Zmierovacieho výboru 
v rámci rozpočtového postupu má rovnaký 
počet členov ako delegácia Rady.
3. Členov delegácie vymenúvajú politické 
skupiny každý rok pred hlasovaním 
Parlamentu o pozícii Rady prednostne 
spomedzi členov výboru, v ktorého 
pôsobnosti sú rozpočtové otázky, a iných 
príslušných výborov. Delegáciu vedie 
predseda Parlamentu. Predseda môže 
vykonávaním tejto funkcie poveriť 
podpredsedu so skúsenosťami 
v rozpočtových otázkach alebo predsedu 
výboru, ktorý má v pôsobnosti rozpočtové 
otázky.
4. Uplatní sa článok 64 ods. 2, 4, 5, 7 a 8.
5. Ak sa Zmierovací výbor dohodne na 
spoločnom texte, vec sa zaradí do 
programu rokovania Parlamentu, ktoré sa 
uskutoční do štrnástich dní od dohody. 
Uplatní sa článok 65 ods. 2 a 3.
6. O spoločnom texte ako o celku sa 
rozhoduje v jedinom hlasovaní. Hlasuje 
sa podľa mien. Spoločný text sa považuje 
za schválený, pokiaľ ho nezamietne 
väčšina poslancov Parlamentu.
7. Ak Parlament schváli spoločný text 
a Rada ho zamietne, gestorský výbor môže 
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predložiť všetky alebo niektoré 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu k pozícii Rady na ich 
potvrdenie v súlade s článkom 314 ods. 7 
písm. d) Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie.
Hlasovanie o potvrdení sa zaradí do 
programu rokovania Parlamentu, ktoré sa 
uskutoční do štrnástich dní od dátumu, 
kedy Rada oznámila zamietnutie 
spoločného textu.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa 
považujú za potvrdené, ak boli schválené 
väčšinou hlasov všetkých poslancov 
Parlamentu a trojpätinovou väčšinou 
odovzdaných hlasov.

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na „návrh na zamietnutie“ spoločného textu uvedený v návrhu správy je nadbytočný, 
keďže o spoločnom texte ako celku sa rozhoduje v jedinom hlasovaní.  Okrem toho by bolo 
zvažovanie hlasovania o spoločnom texte ako celku súbežne s hlasovaním o prípadnom 
návrhu na jeho zamietnutie mätúce vzhľadom na zvláštnu väčšinu, ktorá sa vyžaduje 
v prípade zamietnutia spoločného textu. Treba tiež zvážiť požiadavku, aby EP reagoval na 
prípadné zamietnutie spoločného textu Radou do 14 dní a pripomenúť podmienky, za ktorých 
sa pozmeňujúce a doplňujúce návrhy považujú za potvrdené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Rokovací poriadok Parlamentu
Článok 69h (nový) (*)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 69h (*)
Finančný trialóg

Predseda sa zúčastňuje na pravidelných 
stretnutiach predsedov Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie, ktoré sa 
zvolávajú z iniciatívy Komisie v rámci 
rozpočtových postupov uvedených v šiestej 
časti hlavy II Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Predseda prijme všetky 
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potrebné opatrenia na podporu 
konzultácií a zblíženia pozícií inštitúcií 
s cieľom uľahčiť vykonávanie vyššie 
uvedených postupov.
Predseda Parlamentu môže touto úlohou 
poveriť podpredsedu so skúsenosťami 
v rozpočtových otázkach alebo predsedu 
príslušného výboru zodpovedného 
za rozpočtové otázky.

Or. en

Odôvodnenie

Nové pravidlo uvedené v návrhu správy sa uplatňuje na všetky postupy vo finančných 
otázkach, ktoré sa uvádzajú v šiestej časti hlavy II Zmluvy o fungovaní Európskej únie (tento 
výraz je vhodnejší ako výraz „táto hlava“), a nielen na ročný rozpočtový postup; preto by sa 
toto pravidlo malo zaradiť do záverečnej časti príslušnej hlavy, a nie medzi pravidlá týkajúce 
sa ročného rozpočtového postupu.
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