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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmenách rokovacieho poriadku s cieľom prispôsobiť vnútorné postupy požiadavkám 
zjednodušenia legislatívy Spoločenstva
(2005/2238(REG))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku (B6-0582/2005),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom: Presadzovanie lisabonského programu 
Spoločenstva: Stratégia pre zjednodušenie regulačného prostredia (KOM(2005)0535),

– so zreteľom na Závery Európskej rady z 15. a 16. júna 2006, najmä na bod 41,

– so zreteľom na uznesenie zo 16. mája 2006 o stratégii zjednodušenia legislatívneho 
prostredia1

– so zreteľom na uznesenie zo 16. mája o výsledku preskúmania legislatívnych návrhov v 
legislatívnom procese2

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom: Strategické 
hodnotenie programu: Lepšia právna regulácia v Európskej únii (KOM(2006)0689),

– so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko Výboru pre právne veci 
(A6-0000/2006),

A. vzhľadom na to, že sa Parlament v uvedenom uznesení z 16. mája 2006 o stratégii 
zjednodušenia legislatívneho prostredia (bod 21) zaviazal „k zhodnoteniu svojich 
interných legislatívnych postupov a techník s cieľom urýchliť konania v rámci postupu 
zjednodušenia, rešpektujúc postupy ustanovené primárnou legislatívou, v tomto prípade 
Zmluvou o ES“,

B. vzhľadom na to, že metódy kodifikácie a prepracovania sú najvýznamnejšími nástrojmi 
zjednodušenia legislatívy Spoločenstva uvedenej v novej lisabonskej stratégii, ktorej 
cieľom je rast a zamestnanosť v Európe,

C. vzhľadom na to, že rokovací poriadok obsahuje ustanovenie o kodifikácii, ktoré by malo 
byť zrevidované, ale neobsahuje žiadne ustanovenie o prepracovaní,

D. vzhľadom na to, že si Parlament želá preskúmaním a vyjasnením svojich postupov 
zásadne prispieť k úsiliu o zjednodušenie a podporiť Komisiu, aby predkladala viac 

  
1 Prijaté texty z toho dňa, P6_TA(2006)0205.
2 Prijaté texty z toho dňa, P6_TA(2006)0206.



PR\636196SK.doc PE 380.704v01-004/11 PR\636196SK.doc

SK

návrhov v tejto oblasti,

E. keďže je žiaduce, aby Rada urobila podobné kroky,

1. sa rozhodol zmeniť a doplniť svoj rokovací poriadok v zmysle navrhovaných zmien;

2. upozorňuje, že takéto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť v prvý deň 
nasledujúceho rokovania Parlamentu;

3. poveruje predsedu Parlamentu, aby informoval Radu a Komisiu o tomto rozhodnutí.

Znenie platného textu Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 80

1. Ak Komisia predloží Parlamentu návrh 
na úradnú kodifikáciu legislatívy 
spoločenstva, pridelí sa návrh výboru 
príslušnému pre právne záležitosti. Ak je 
isté, že návrh nevnáša žiadne vecné zmeny 
do platnej legislatívy spoločenstva, 
postupuje sa podľa článku 43.

1. Ak Komisia predloží Parlamentu návrh 
na kodifikáciu legislatívy Spoločenstva, 
pridelí sa návrh výboru príslušnému pre 
právne záležitosti. Ten ho posúdi s 
cieľom overiť, že sa návrh obmedzuje 
čisto na kodifikáciu bez zásadnej zmeny.
Toto posúdenie prebieha na základe
stanoviska konzultatívnej skupiny zloženej 
z právnych služieb Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie v súlade s 
bodom 4 medziinštitucionálnej dohody z 
20. decembra 1994 o zrýchlenom 
pracovnom postupe pre vydávanie 
oficiálneho úplného znenia legislatívnych 
textov 1.

2. Predseda gestorského výboru alebo 
spravodajca určený výborom sa môže 
zúčastniť preskúmania a revízie návrhu 
na kodifikáciu. Ak je to potrebné, môže 
gestorský výbor svoje stanovisko 
poskytnúť vopred.

2. Výbor príslušný pre právne záležitosti 
môže požiadať gestorský výbor o 
preskúmanie s cieľom predloženia 
stanoviska o možnosti kodifikácie.

3. Bez ohľadu na ustanovenia čl. 43 ods. 
3 sa zjednodušený postup nesmie použiť 
pri návrhu na úradnú kodifikáciu, ak s 
týmto postupom nesúhlasí väčšina členov 
výboru príslušného pre právne záležitosti 

3. Ak výbor príslušný pre právne 
záležitosti dospeje k záveru, že návrh 
neobsahuje žiadnu zásadnú zmenu 
právnych predpisov Spoločenstva, predloží 
ho Parlamentu na schválenie v jedinom 
hlasovaní. Pozmeňujúce a doplňujúce 

  
1 Ú. v. C 102, 4.4. 1996, s. 2.
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alebo gestorského výboru. návrhy k zneniu návrhu sú neprípustné.
4. Ak výbor príslušný pre právne 
záležitosti zistí, že navrhovaná kodifikácia 
zodpovedá podmienke uvedenej v odseku 
3, avšak po stanovisku gestorského výboru 
dospeje k záveru že nie je vhodná, a to 
najmä z dôvodu nových zmien príslušných 
právnych aktov, ku ktorým medzitým 
došlo, požiada predsedu, aby vyzval 
Komisiu, aby sa v lehote, ktorú predseda 
stanoví, vyslovila k možnosti zmeniť svoj 
návrh. Ak Komisia oznámi, že nemá v 
úmysle svoj návrh zmeniť alebo ak sa v 
stanovenej lehote nevyjadrí, výbor 
príslušný pre právne záležitosti môže 
navrhnúť zamietnutie návrhu.
5. Ak výbor príslušný pre právne 
záležitosti dospeje k záveru, že návrh 
obsahuje zásadnú zmenu právnych 
predpisov Spoločenstva, navrhne 
zamietnutie návrhu.

Odôvodnenie

Navrhovanou revíziou článku rokovacieho poriadku o kodifikácii racionalizuje Parlament 
svoje postupy a uvádza ich do súladu so záväzkami, ktoré prijal voči Komisii a Rade v tejto 
oblasti. Zároveň vyzýva Komisiu, aby predložila viac návrhov kodifikácie a prispieva tak k 
úsiliu o zjednodušenie práva Spoločenstva.

Súčasné znenie článku má totiž niekoľko slabých miest.

Jeho prvý odsek odkazuje na zjednodušený postup článku 43 ako celku. Druhý odsek článku 
43 však predpokladá ako „náhradné riešenie“, že predseda výboru alebo spravodajca „môže 
prípadne navrhnúť, aby on alebo spravodajca pripravil na základe diskusie vo výbore zoznam 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov“. Článok 43 sa okrem toho odkazuje na konci prvých 
dvoch odsekov na článok 131 odsek 1 druhý pododsek, ktorý stanovuje v rámci „rokovania v 
pléne bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a bez rozpravy“ možnosť schváliť 
predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v pléne.

Takáto možnosť je v rozpore so samotnou myšlienkou kodifikácie a nie je zlučiteľná s 
medziinštitucionálnou dohodou  v tejto oblasti1, najmä s jej bodmi 6 a 8, z ktorých možno 
vyvodiť, že Parlament a Rada mali vôľu sa zaviazať, že nebudú vnášať podstatné zmeny do 
návrhu kodifikácie.

  
1 Medziinštitucionálna dohoda z 20. decembra 1994, o zrýchlenej pracovnej metóde v súvislosti s úradnou 
kodifikáciou právnych textov, bod 4, Ú. v. C 102 zo 4.4. 1996, s.2
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Parlament môže na základe svojich právomocí v oblasti vnútorného usporiadania sám určiť 
obmedzenia a zaviazať sa, že nebude predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v prípade 
návrhu kodifikácie, ktorý nebude obsahovať podstatné zmeny, bez toho, aby sa vzdal výkonu 
„právomocí, ktoré mu prisudzuje táto zmluva“1 v rámci „bežného“2 legislatívneho postupu.

Odsek 3 revidovanej verzie objasňuje túto zásadu spôsobom, ktorý vylučuje akékoľvek 
nedorozumenie.

A nakoniec, v prípade, že výbor príslušný pre právne záležitosti dospeje k záveru, že návrh 
kodifikácie Komisie vnáša podstatné zmeny do právnych predpisov Spoločenstva, 
najkoherentnejším riešením v rámci stratégie zjednodušenia je jednoduché odmietnutie textu.

Ak totiž Komisia vo svojom návrhu nerešpektovala pravidlá kodifikácie, je vhodné jej návrh 
vrátiť a požiadať je, aby „revidovala svoju kópiu“ (to znamená buď navrhla správny text 
kodifikácie, alebo miesto toho navrhla prepracovaný text, ak je potrebné vykonať podstatné 
zmeny).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 80a (nový)

Článok 80a
Prepracovanie

1. Ak Komisia predloží Parlamentu návrh 
na prijatie právneho aktu, ktorý v jedinom 
texte obsahuje zásadné zmeny, ktoré 
Komisia navrhuje vykonať v jednom 
alebo viacerých predchádzajúcich aktoch 
a zároveň ustanovenia aktu nebo aktov, 
ktoré zostávajú bezo zmeny (návrh na 
prepracovanie), tento návrh sa vráti 
výboru príslušnému pre právne záležitosti, 
ktorý ho posúdi s cieľom overiť, či návrh 
neobsahuje žiadnu zásadnú zmenu okrem 
zmien, ktoré sú v ňom ako zásadné 
určené. Toto posúdenie prebieha na 
základe stanoviska konzultatívnej skupiny 
zloženej z právnych služieb Európskeho 
parlamentu, Rady, Komisie v súlade s 
bodom 9 medziinštitucionálnej dohody z 
28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania 

  
1 Články 189 a 192 ZES
2 Články  251 ZES
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právnych aktov1.

2. Ak výbor príslušný pre právne 
záležitosti dospeje k záveru, že návrh 
neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem 
zmien, ktoré sú v ňom ako zásadné 
určené, bude o tom informovať predsedu 
a ten v súlade s článkom 40 návrh vráti 
gestorskému výboru na posúdenie podľa 
bežného postupu. 
V tomto prípade okrem podmienok 
stanovených v článkoch 150 a 151 budú 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
prípustné len vtedy, ak sa týkajú častí 
návrhu, ktoré obsahujú zásadné zmeny 
pričom pozmeňujúce návrhy k 
ustanoveniam, ktoré zostali bezo zmeny, 
sú neprípustné.
3. Takéto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy môžu byť prijaté v jednotlivých 
prípadoch na základe rozhodnutia 
predsedu príslušného výboru alebo 
prípadne predsedu plenárnej schôdze, ak 
tento dospeje k záveru, že je to potrebné z 
naliehavého dôvodu vnútornej koherencie 
textu alebo z dôvodu súvislosti medzi 
pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi 
Parlamentu k zásadným zmenám 
obsiahnutým v návrhu a ustanoveniam, 
ktoré zostali bezo zmeny.
4. Ak výbor príslušný pre právne 
záležitosti dospeje k záveru, že návrh 
obsahuje iné zásadné zmeny ako tie, ktoré 
v ňom boli takto označené, navrhne 
zamietnutie návrhu.

Odôvodnenie

Toto nové ustanovenie je vypracované podľa vzoru článku 80 o kodifikácii. Posúdenie návrhu 
o prepracovaní sa rozdelí medzi výbor príslušný pre právne záležitosti a gestorský výbor, 
pričom deliacou čiarou v texte je „kodifikácia“ a „nová časť“. Toto rozdelenie je 
formalizované v návrhu Komisie, kde sa zmenené časti označujú sivo a nezmenené časti sa 
ponechajú bielo.
Výbor príslušný pre právne záležitosti posudzuje text ako prvý s cieľom overiť, či Komisia z 

formálneho hľadiska predložila tieto dva prvky dostatočne jasným spôsobom a v súlade s 
    

1 Ú. v. C 77, 28.3.2002, s.1



PR\636196SK.doc PE 380.704v01-008/11 PR\636196SK.doc

SK

kritériami, ktoré stanovuje medziinštitucionálna dohoda1 a či ustanovenia, ktoré Komisia 
označila ako nezmenené, skutočne nepredstavujú zásadnú zmenu. 

Gestorský výbor následne podrobne posúdi časti textu, ktoré boli predmetom zmien, akými sú 
úplne nové ustanovenia, už existujúce pozmenené ustanovenia a vypustené ustanovenia.

Predpokladá sa, že obidva výbory budú pôsobiť v následnosti, aby sa vylúčilo akékoľvek 
riziko zámeny alebo prekrývania medzi týmito dvomi funkciami.
Uplatnením tohto postupu sa prípadné zlepšenia v predloženom návrhu, ktoré boli vykonané v 
prvej fáze, môžu zobrať do úvahy v druhej fáze. 

Skúsenosť však ukázala, že odlíšenie kodifikačnej a novej časti môže niekedy spôsobiť 
problémy v pracovných postupoch výborov a viesť k diskusiám o prípustnosti alebo 
neprípustnosti určitého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Preto je potrebné v 
niektorých prípadoch posúdiť ustanovenia, ktoré zostali nezmenené. Vo svojom nedávnom 
uznesení o zjednodušení práva Spoločenstva2 Parlament vyjadril túto myšlienku nasledovne:

„Parlament [...] chápe, že ak je zámerom aby prepracovanie predpisov bolo účinnejšie, 
Európsky parlament a Rada sa budú v zásade musieť zdržať zmien a doplnení v 
kodifikovaných častiach predpisov; [...] uznáva však, že by mal existovať osobitný postup, 
ktorý by umožňoval zmeniť a doplniť kodifikovanú časť predpisu kedykoľvek to bude potrebné 
na zosúladenie alebo prepojenie s tou časťou, ktorá sa môže meniť.“3

„Osobitný postup“ uvedený v odseku 3 znamená, že predsedovi výboru alebo predsedovi 
plenárnej schôdze sa povoľuje pripustiť  pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v jednotlivých 
prípadoch, čo zodpovedá ich zvyčajnej úlohe „sudcov prípustnosti pozmeňujúcich a 
doplňujúcich návrhov“.

Napokon, tak ako v článku 80, v prípade, že výbor príslušný pre právne záležitosti dospeje k 
záveru, že Komisia vo svojom návrhu nedodržala pravidlá prepracovania, odporúča sa ako 
riešenie jednoduché zamietnutie textu.

  
1 Body 6 a 7 dohody „Prepracovanie“
2 Zo 16.5.2006 o „Stratégia pre zjednodušenie regulačného prostredia“, ktoré sa zakladá na správe A6-80/2006  
Výboru pre právne veci (správa Gargani)
3 odsek 16
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V nadväznosti na návrh na zmenu a doplnenie článku 80 rokovacieho poriadku o kodifikácii, 
ktorý predložil pán Corbett1 dostal náš výbor povolenie na vypracovanie správy o prípadných 
zmenách rokovacieho poriadku s cieľom prispôsobiť vnútorné postupy Parlamentu 
požiadavkám zjednodušenia právnych predpisov Spoločenstva.2Tento postup je reakciou 
Parlamentu na poslednú iniciatívu Komisie v oblasti zjednodušenia.3

Parlament sa zaviazal „k zhodnoteniu svojich interných legislatívnych postupov a techník s 
cieľom urýchliť konania v rámci postupu zjednodušenia, rešpektujúc postupy ustanovené 
primárnou legislatívou, v tomto prípade Zmluvou o ES“.4

Je potrebné revidovať ustanovenia rokovacieho poriadku o kodifikácii, článok 80 a stanoviť 
konkrétny postup, ktorý bude odlišný od už existujúcich zjednodušených alebo zrýchlených 
postupov s cieľom vyhovieť požiadavke kodifikácie a zároveň transponovať do rokovacieho 
poriadku záväzky, ktoré Parlament prijal v medziinštitucionálnych dohodách.

Okrem toho je vhodné zahrnúť do rokovacieho poriadku techniku prepracovania tak, že bude 
stanovený konkrétny postup založený na postupe „kodifikácie“.

Je zvláštne, že od formalizácie v podobe dohody medzi Komisiou, Parlamentom a Radou v 
roku 20015 nebolo prepracovanie zahrnuté do rokovacieho poriadku. Nesporne to nebolo 
považované za potrebné alebo užitočné. Spôsoby vykonania techniky prepracovania, ktoré 
boli v dohode stanovené, sa nevyskytujú v rokovacom poriadku, hoci z materiálneho hľadiska 
predstavujú jeden z „iných postupov“ v zmysle kapitoly 11 rokovacieho poriadku.

Začlenenie osobitného ustanovenia o prepracovaní preto odstraňuje tento nedostatok a usiluje 
sa, spolu s revíziou  článku 80 o kodifikácii, o vyjasnenie postupov Parlamentu a v 
neposlednom rade o povzbudenie Komisie k vypracovaniu viacerých návrhov na 
prepracovanie, čím by sa prispelo k úsiliu o zjednodušenie práva Spoločenstva.

V rámci rokovacieho poriadku musíme odpovedať na otázku, ktorá sa niekedy naskytá pri 
posudzovaní návrhov na prepracovanie, do akej miery môže byť kodifikačná časť takéhoto 
návrhu pozmenená pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spravodajkyňa najprv v podobe pracovného dokumentu navrhla päť možností riešenia tohto 
problému. Riešenie uvedené v odseku 4 nového článku považuje spravodajkyňa za najlepšie, 
vzhľadom na to, že zodpovedá potrebe určitej flexibility vo výnimočných situáciách, ako aj 
úsiliu nekomplikovať príliš postupy a zároveň rešpektovať zvyčajné právomoci predsedu 

  
1 B6-0582/2005 zo dňa 26.10.2005
2 Zápisnica z plenárnej schôdze konanej dňa  15.12.2005
3 Oznámenie Komisie Parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 
25.10.2005 pod názvom: „Presadzovanie lisabonského programu Spoločenstva: Stratégia pre zjednodušenie 
regulačného prostredia“ KOM(2005) 535 konečné znenie
4 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. mája 2006 o stratégii pre zjednodušenie regulačného prostredia, A6-
80/2006, bod 21.
5 Medziinštitucionálnej dohoda z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania 
právnych aktov, Ú.v. C 77 z 28.3.2002, s.1
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výboru a predsedu plenárnej schôdze.
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NÁVRH NA ZMENY A DOPLNENIA K ROKOVACIEMU PORIADKU 
EURÓPSKEHO PARLAMENTU B6-0582/2005

.....................


