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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o záveroch  Spoločného vyhlásenia o praktických opatreniach pre spolurozhodovací 
postup
(2005/2125(ACI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 251 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

– so zreteľom na jeho uznesenie z  mája 1999 o Spoločnom vyhlásení o praktických 
opatreniach pre spolurozhodovací postup1

– so zreteľom na rozhodnutie konferencie predsedov z 8 marca 2007,

– so zreteľom na návrh upraveného znenia Spoločného vyhlásenia o praktických 
opatreniach pre spolurozhodovací postup (ďalej len „upravené znenie vyhlásenia“),

– so zreteľom na článok 120 ods. 1 rokovacieho poriadku a na článok XVIII bod 4 prílohy 
VI rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0000/2007),

A. keďže čoraz širšie uplatňovania spolurozhodovacieho procesu zvyšuje jeho dôležitosť v 
zákonodarnom procese EÚ a vedie k zmene charakteru medziinštitucionálnych vzťahov 
medzi Parlamentom, Radou a Komisiou, 

B. keďže Parlament, Rada a Komisia sa pokúšajú o transparentnejšie, koordinovanejšie, 
efektívnejšie a demokratickejšie zákonodarstvo,

C. keďže Spoločné vyhlásenie o praktických opatreniach pre spolurozhodovací postup z roku 
1999 sa osvedčilo, praktický vývoj pri jeho uplatňovaní však časom ukázal, že je 
potrebných niekoľko zmien a doplnení,

D. keďže rozširovanie Európskej únie prinieslo výzvy týkajúce sa zefektívnenia postupov a 
optimalizácie zdrojov,

E. keďže upravené znenie vyhlásenia napĺňa tieto očakávania a umožňuje, aby sa budúca 
medziinštitucionálna spolupráca rozvíjala konštruktívne a flexibilne,

F. keďže medziinštitucionálne dohody a rámcové dohody majú významný vplyv a keďže pre 
zjednodušenie prístupu k nim a zabezpečenie transparentnosti je nevyhnutné spojiť všetky 
existujúce dohody a uverejniť ich ako prílohu k rokovaciemu poriadku Parlamentu, 

1. znovu potvrdzuje svoju oddanosť princípom transparentnosti, zodpovednosti a účinnosti a 
potrebu zamerať sa na zjednodušenie zákonodarného procesu EU pri rešpektovaní 
právneho poriadku Únie;

  
1 Ú. v. ES C 279, 01.10.1999, s. 229.
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2. víta upravené znenie vyhlásenia zdokonaľujúce štruktúru i obsah vyhlásenia z roku 1999 
pridaním niekoľkých dôležitých ustanovení, ktoré prispôsobujú tento dokument 
osvedčeným postupom a ktorých cieľom je zosilniť spoluprácu medzi tromi inštitúciami, 
aby sa zlepšila účinnosť a kvalita legislatívy EÚ, 

3. víta najmä nasledujúce zlepšenia uvedené v upravenom znení vyhlásenia:

a) nové ustanovenia týkajúce sa účasti zástupcov predsedníctva Rady na schôdzach 
parlamentných výborov a žiadostí o poskytovanie informácií týkajúcich sa pozície 
Rady, ktoré spolu predstavujú krok smerom k zlepšeniu dialógu medzi týmito dvoma 
zložkami legislatívneho procesu;

b) uznanie postupu dokončenia dohody dosiahnutej počas neformálnych rokovaní 
medzi inštitúciami výmenou korešpondencie;

c) potvrdenie zásady, že útvary Parlamentu a Rady v súvislosti s jazykovo-právnymi 
revíziami spolupracujú v rovnakom postavení;

d) dohodu podľa možnosti zorganizovať podpis dohodnutých dôležitých znení na 
spoločnom ceremoniáli za prítomnosti médií, úspešný výsledok práce ohlásiť v 
spoločných tlačových správach a na tlačových konferenciách;

4. je presvedčený, že upravené znenie vyhlásenia ďalej zvýši transparentnosť a verejnú 
zodpovednosť legislatívnej práce v rámci spolurozhodovacieho postupu;

5. schvaľuje upravené znenie vyhlásenia uvedené v prílohe a rozhoduje o zaradení 
upraveného znenia vyhlásenia do prílohy k rokovaciemu poriadku; požaduje publikovanie 
upraveného znenia vyhlásenia v Úradnom vestníku Európskej únie;

6. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie a jeho prílohu postúpil na vedomie Rade a 
Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Východiská

Návrh upraveného znenia Spoločného vyhlásenia o praktických opatreniach pre 
spolurozhodovací postup je treťou medziinštitucionálnou dohodou o tejto veci medzi 
Európskym parlamentom, Radou a Komisiou. 

Od 1. júla 1987, keď vstúpil do platnosti Jednotný európsky akt, ktorý zaviedol postup 
rozšírenej spolupráce, sa legislatívna úloha Parlamentu  stále rozširuje a jeho vzťahy s 
ostatnými inštitúciami sú oveľa bližšie.

Po zavedení spolurozhodovacieho postupu Maastrichtskou zmluvou v roku 1993 sa dosiahla 
medziinštitucionálna dohoda, ktorá podrobnejšie určila úlohu zmierovacieho výboru, ale 
nepokrývala aspekty spolurozhodovacieho postupu.

Amsterdamská zmluva, ktorá vstúpila do platnosti v roku 1999, ďalej zmenila situáciu, 
pričom podstatne rozšírila oblasti uplatňovania spolurozhodovacieho procesu a reformovala 
pôvodný spolurozhodovací postup najmä umožnením dohody medzi Parlamentom a Radou 
pri prvom čítaní a zefektívnením neskorších štádií procesu.

V roku 1999 sa v nadväznosti na Amsterdamskú zmluvu dosiahla nová medziinštitucionálna 
dohoda: Spoločné vyhlásenie o praktických opatreniach pre spolurozhodovací postup. 
Spoločné vyhlásenie sa osvedčilo, praktický vývoj pri jeho uplatňovaní však časom ukázal, že 
ho treba upraviť.

Konferencia predsedov 30. júna 2005 menovala piatich poslancov Európskeho parlamentu –
pánov Vidal-Quadrasa, Trakatellisa, Roth-Behrendta, Daula and Leinena – aby reprezentovali 
Parlament pri rokovaniach o zmenách a doplneniach k Spoločnému vyhláseniu o praktických 
opatreniach pre spolurozhodovací postup.

V decembri 2005 sa začala revízia prostredníctvom série stretnutí na politickej a 
administratívnej úrovni. Stanoviská Rady a Komisie významne pokročili a umožnili 
dosiahnutie kompromisu s Parlamentom. 13. decembra 2006 sa dosiahla dohoda, ktorú 
potvrdila konferencia predsedov 8. marca 2007.

Navrhnuté upravené znenie vyhlásenia posilní úlohu spolurozhodovania a pomôže 
konštruktívne a flexibilne zjednodušiť budúcu medziinštitucionálnu spoluprácu. Znenie 
vyhlásenia sa prispôsobilo tak, aby zohľadňovalo praktický vývoj spolurozhodovacieho 
procesu, a je v súlade s úsilím Parlamentu, Rady a Komisie o transparentnejšie, 
koordinovanejšie, účinnejšie a demokratickejšie zákonodarstvo. 

Hodnotenie znenia

Zlepšila sa štruktúra textu, ktorý teraz poskytuje užitočné dodatočné vysvetlenia na základe 
ustanovení z predchádzajúceho textu z roku 1999, a znamená krok vpred v 
medziinštitucionálnej spolupráci.
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ČASŤ O VŠEOBECNÝCH ZÁSADÁCH:

Nová časť o všeobecných zásadách upresňuje rámec, ciele a základné zásady vyhlásenia a 
nahrádza starú „preambulu“, čo lepšie odráža obsah tejto časti. Revidovaná verzia vyhlásenia 
z roku 1999 odráža praktický vývoj medziinštitucionálnej spolupráce v rámci celého 
spolurozhodovacieho postupu v znení úvodnej časti.

Odkaz na medziinštitucionálnu dohodu z roku 2003 o lepšom zákonodarstve, ktorú dopĺňa 
vyhlásenie o praktických opatreniach pre spolurozhodovací postup, znamená ďalšie 
skvalitnenie starého znenia, pretože znovu potvrdzuje oddanosť Európskych inštitúcií 
zásadám transparentosti, zodpovednosti a účinnosti a potrebu zamerať sa na zjednodušenie 
návrhov pri rešpektovaní právneho poriadku Únie (Bod 3).

Treba zdôrazniť, že dôležitosť zladenia stanovísk troch inštitúcií v počiatočnej fáze procesu sa 
uviedla do textu vyhlásenia s úmyslom zefektívniť rozhodovací proces (bod 4).

Body týkajúce sa medziinštitucionálnych kontaktov a koordinácie pracovných plánov sa z 
časti o prvom čítaní presunuli do časti o všeobecných zásadách, pričom by sa mali uplatňovať 
vo všetkých fázach spolurozhodovacieho procesu (bod 5).

Vytvorenie indikatívneho časového rozvrhu pre rôzne fázy procesu navrhnuté v novom bode 
vyhlásenia je v súlade s celkovým cieľom zlepšenia účinnosti a včasnosti rozhodovania a je 
už zahrnutý v medziinštitucionálnej dohode o lepšom zákonodarstve (bod 6).

Upravené znenie sa výslovne odvoláva na trialógy (trojstranné stretnutia) s cieľom potvrdiť 
ich praktickú hodnotu pri hľadaní dohody počas prvotných fáz spolurozhodovania a podporiť 
ich ďalšie využívanie. Nové vyhlásenie stanovuje  základné zásady  ich organizovania a 
odporúča oznámiť ich vopred (body 7, 8 a 9).

Nový bod o účasti predsedníctva Rady na schôdzi parlamentných výborov a o žiadosti o 
poskytovanie informácií týkajúcich sa pozície Rady predstavuje prvý krok k cieľom 
Parlamentu zlepšiť dialóg medzi dvoma zložkami legislatívneho procesu (bod 10). Keďže ide 
o zlepšenie v porovnaní s medzininštitucionálnou zmluvou o lepšom zákonodarstve, je to 
prijateľné ako celkový kompromis, aj keď nejde tak ďaleko ako pôvodný návrh Parlamentu.

PRVÉ ČÍTANIE:

Pokiaľ ide o štruktúru, inovatívnym prvkom upraveného znenia je rozdelenie pôvodnej časti I 
(Prvé čítanie) do dvoch podčastí: – Dohoda v rámci prvého čítania v Európskom Parlamente a 
Dohoda v rámci spoločného stanoviska Rady. Toto rozdelenie zodpovedá dvom možnostiam 
podľa článku 251 Zmluvy o ES pre skorý záver spolurozhodovacieho postupu v prvom čítaní.

Upravené znenie vyhlásenia uznáva prax neformálnych rokovaní medzi inštitúciami a 
dokončovanie dohôd dosiahnutých prostredníctvom výmeny korešpondencie počas týchto 
rokovaní.

DRUHÉ ČÍTANIE:
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Na rozdiel od predchádzajúcej časti (Prvé čítanie) má táto časť (Druhé čítanie) len jednu 
podčasť po všeobecných úvodných poznámkach: Dohoda v rámci druhého čítania 
v Európskom parlamente.

V bode 20 sa uvádza zásada vedenia konzultácií s cieľom stanovenia vzájomne vyhovujúceho 
termínu na predloženie spoločných pozícií. Hoci znenie tohto textu nie je tak záväzné ako text 
navrhnutý Parlamentom, považuje sa za prijateľné ako súčasť celkového kompromisu.  
Dokonca aj v jeho terajšej podobe dokazuje nové ustanovenie ochotu Rady zohľadňovať 
parlamentný kalendár pri stanovovaní termínu na predloženie spoločnej pozície. 

Bod 21 podčasti Dohoda v rámci druhého čítania v Európskom parlamente teraz odzrkadľuje 
už existujúcu a ústrednejšie úlohu medziinštitucionálnych kontaktov a stanovuje základný 
harmonogram ich pokračovania (t. j. hneď po predložení spoločnej pozície Parlamentu) 
s cieľom zrýchlenia postupu. 

Rovnako ako v predchádzajúcej časti sa v podčasti Dohoda v rámci spoločnej pozície Rady 
(bod 18) vkladá bod s cieľom formálne uznať najlepší postup spočívajúci v písomnom styku 
s cieľom konečného uzavretia dohôd, ktoré boli dosiahnuté v rámci neformálnych rokovaní 
(bod 25). 

ZMIEROVACIE KONANIE:

Do úvodu tejto časti vyhlásenia (Zmierovacie konanie) boli pridané dva body. V súlade 
s najlepšími postupmi, ku ktorým sa dospelo postupom času, sa navrhuje, aby boli stretnutia s 
cieľom vedenia rozhovorov medzi troma stranami zvolané hneď potom, ako sa zistí, že 
v rámci druhého čítania sa nedá dospieť k dohode. Tieto schôdze sa budú aj naďalej konať 
počas celého zmierovacieho konania s cieľom pripraviť pôdu na dosiahnutie dohody (body 24 
a 25).

Do bodu 29 bola pridaná objasňujúca veta, ktorou sa stanovujú kritéria spoločného určenia 
dátumov a programu schôdzí zmierovacieho výboru jeho spolupredsedami (predsedom 
Parlamentu a predsedom Rady).

Bod 30 potvrdzuje postup spolupredsedov zmierovacieho výboru spočívajúci v rokovaní o 
viacerých nesporných bodoch (body A) programu bez rozpravy, čo spôsobuje, že postup sa 
stáva pružnejším.

Bod 32 teraz potvrdzuje zásadu rovnakého využívania priestorov a zariadení Parlamentu 
a Rady. 

V rámci bodu 32 bolo stanovisko Komisie k spoločnej pozícii Rady a pozmeňujúcim 
a doplňujúcim návrhom Parlamentu pridané k zoznamu dokumentov, ktoré má mať 
k dispozícii zmierovací výbor. Bod 33 takisto objasňuje, že treba vypracovať spoločný 
pracovný dokument delegácií Parlamentu a Rady, aby sa dali jednoduchým spôsobom určiť 
kľúčové otázky a aby sa dali účinnejšie riešiť.  Okrem toho, konečný termín na predloženie 
stanoviska Komisie sa predlžuje z dvoch na tri týždne po oficiálnom doručení výsledku 
parlamentného hlasovania s cieľom poskytnúť reálnejší časový rámec.
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Prostredníctvom bodu 36 sa potvrdzuje zásada spočívajúca v tom, že jazykovo-právna 
finalizácia by sa mala vykonávať pred úradným schválením navrhnutého textu oboma 
spolupredsedami, pripúšťa sa však, aby bol v prípade potreby vo výnimočných prípadoch 
návrh spoločného znenia predložený obidvom spolupredsedom zmierovacieho výboru pred 
jeho jazykovo-právnou finalizáciou s cieľom dodržať prísne konečné termíny stanovené 
v článku 251 Zmluvy o ES.

Prostredníctvom bodu 37 sa pridáva nové ustanovenie o tom, že pracovné dokumenty, ktoré 
sa používajú v rámci zmierovacieho konania, sa po skončení konania sprístupnia v registri 
každej inštitúcie, ktorá sa na ňom zúčastnila. Prispieva to k lepšej transparentnosti 
rozhodovacieho procesu.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Bod 40 tejto časti (Všeobecné ustanovenia) potvrdzuje zásadu, že v súvislosti s jazykovo-
právnou finalizáciou útvary Parlamentu a Rady spolupracujú rovnocenne. Bod 41 jasne 
zakazuje všetky zmeny už odsúhlaseného znenia bez súhlasu zástupcov Parlamentu a Rady na 
vhodnej úrovni.

Ďalším zdokonalením vyhlásenia je spresnenie v bode 4, ktoré stanovuje, že finalizácia 
schválených textov sa musí uskutočniť pri náležitom zohľadnení rôznych postupov oboch 
zákonodarných orgánov. Inštitúcie nemôžu používať časové hranice na jazykovo-právnu 
finalizáciu dokumentov určených na opätovnú diskusiu o obsahových otázkach, aby sa 
zabránilo zneužitiu tohto postupu. 

Bod 43 ustanovuje s cieľom zdokonalenia súladu dokumentov, že sa inštitúcie dohodnú na 
spoločnom predložení textov, a bod 44 dopĺňa, že sa budú snažiť o vzájomne prijateľné 
štandardné ustanovenia (najmä pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa vykonávania právomocí, 
nadobudnutia účinnosti, transpozície a uplatňovania aktov a rešpektovanie práva Komisie na 
iniciatívu). 

Vzhľadom na podporu transparentnosti a zamedzenie nevyvážených jednostranných vyhlásení 
sa inštitúcie dohodli na tom, že úspešný výsledok ich práce podľa možnosti oznámia v 
spoločných tlačových správach a na spoločných tlačových konferenciách (bod 45). 
Bod 47 teraz v tejto súvislosti ustanovuje, že významné schválené texty sa budú podpisovať 
za prítomnosti médií na spoločných ceremoniáloch, ktorá sa budú konať každý mesiac. 
Predsedovia oboch inštitúcií navyše dostanú texty na podpis každý vo svojom jazyku.

Bod 48 je upravený tak, aby bolo jasnejšie, kedy budú schválené znenia publikované v 
Úradnom vestníku, a ustanovuje, že štandardný časový rámec je dva mesiace odo dňa prijatia 
právneho aktu Európskym parlamentom a Radou.

Bod 49 ujasňuje postup, ktorý sa uplatní v prípade zistených pisárskych alebo zjavných chýb 
v textoch pred a po jeho prijatí.

Na záver možno konštatovať, že upravené znenie vyhlásenia, ktoré bolo Parlamentu 
predložené na schválenie, zdokonaľuje štruktúru i obsah vyhlásenia z roku 1999 pridaním 
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niekoľkých dôležitých ustanovení, ktoré prispôsobujú tento dokument osvedčeným postupom 
a ktorých cieľom je posilniť spoluprácu medzi tromi inštitúciami, aby sa zlepšila účinnosť a 
kvalita legislatívy EÚ.


