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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmene a doplnení Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu s ohľadom na 
schválenie Komisie
(2007/2128(REG))

Európsky parlament,

– so zreteľom na list svojho predsedu zo 14. decembra 2006,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. decembra 2005 o usmerneniach pre schválenie 
Komisie1,

– so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0000/2008),

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

2. upozorňuje, že tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť v prvý deň nasledujúcej 
schôdze Európskeho parlamentu;

3. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade a Komisii pre informáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 99 – odsek 2a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Vykonávacie ustanovenia týkajúce sa 
organizácie týchto vypočutí

 sa uvádzajú v prílohe k rokovaciemu 
poriadku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 99 – odsek 6
                                               
1 Ú. v. EÚ C 285 E, 22.11.2006, s. 137.
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Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Ak počas funkčného obdobia Komisie 
nastanú zmeny v rezorte, sú dotknutí 
komisári vyzvaní, aby vystúpili pred 
výbormi s pôsobnosťou v oblastiach, 
ktorých sa tieto zmeny týkajú. 

6. Ak počas funkčného obdobia Komisie 
nastane podstatná zmena v rezorte, 
napríklad pri obsadení voľného miesta 
alebo pristúpení nového členského štátu, 
sú dotknutí komisári vyzvaní, aby vystúpili 
pred výbormi s pôsobnosťou v oblastiach, 
ktorých sa tieto zmeny týkajú. Uplatňujú 
sa pritom odseky 2 a 2a.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha XVIb (nová)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA XVI b
Usmernenia pre schválenie Komisie
1. Demokratickú zodpovednosť Európskej 
komisie významne zvyšuje parlamentný 
schvaľovací postup, ktorý je otvorený, 
spravodlivý a zásadový a v ktorom každý 
nastávajúci komisár poskytuje 
Európskemu parlamentu všetky dôležité 
informácie.
2. Parlament preto prijal tieto zásady, 
kritériá a dojednania, na základe ktorých 
hlasuje o udelení súhlasu celému kolégiu 
Komisie:
Hodnotiace kritériá
a) Parlament hodnotí nastávajúcich 
komisárov na základe ich celkovej 
kompetencie, odhodlania pre Európu a 
nepochybnej nezávislosti. Hodnotí 
znalosti o príslušnom rezorte a 
komunikačné schopnosti;
b) Parlament osobitne prihliada na 
vyváženosť rodového zastúpenia. Môže sa 
vyjadriť k tomu, ako zvolený predseda 
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rozdelí povinnosti týkajúce sa rezortu;
c) Parlament môže požadovať všetky 
informácie, ktoré sú relevantné pre 
rozhodnutie o spôsobilosti kandidátov. 
Očakáva poskytnutie úplných informácií 
týkajúcich sa finančných záujmov;
Vypočutia
d) Každý nastávajúci komisár je vyzvaný, 
aby predstúpil pred príslušný parlamentný 
výbor alebo výbory na jedno vypočutie, 
ktoré bude trvať tri hodiny. Tieto 
vypočutia sú verejné;
e) Vypočutia organizuje konferencia 
predsedov spoločne s konferenciou 
predsedov výborov. Na spojenie 
príslušných výborov, ktorých rezorty sa 
prelínajú, sa prijmú primerané 
dojednania. Existujú tri možnosti:
— ak rezort určený pre nastávajúceho 
komisára patrí do pôsobnosti jediného 
parlamentného výboru, jeho vypočutie sa 
uskutoční len pred týmto jediným 
výborom;
— ak rezort určený pre nastávajúceho 
komisára patrí viac-menej v rovnakej 
miere do pôsobnosti viacerých 
parlamentných výborov, jeho vypočutie 
uskutočnia tieto výbory spoločne;
— ak rezort určený pre nastávajúceho 
komisára patrí vo väčšej miere do 
pôsobnosti jedného parlamentného 
výboru a iba okrajovo do pôsobnosti 
jedného alebo viacerých iných 
parlamentných výborov, jeho vypočutie sa 
uskutoční pred hlavným príslušným 
výborom, ktorý na toto vypočutie pozve 
ďalší výbor, resp. výbory.
Tieto dojednania sa budú v plnom 
rozsahu konzultovať so zvoleným 
predsedom Komisie;
f) Parlamentné výbory predložia 
nastávajúcim komisárom písomné otázky 
v dostatočnom časovom predstihu pred 
vypočutím . Počet podstatných písomných 
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otázok je obmedzený na päť pre každý 
príslušný parlamentný výbor;
g) vypočutia sa uskutočnia za takých 
okolností a v takých podmienkach, aby 
mali nastávajúci komisári rovnakú a 
spravodlivú možnosť predstaviť sa, ako aj 
svoje názory;
h) Nastávajúci komisári sú vyzvaní, aby 
predniesli úvodné ústne vyhlásenie v 
trvaní najviac dvadsať minút. Priebeh 
vypočutí by sa mal zamerať na rozvinutie 
pluralistického politického dialógu medzi 
nastávajúcimi komisármi a poslancami 
Európskeho parlamentu. Pred skončením 
zasadnutia by mal mať nastávajúci 
komisár možnosť predniesť krátke 
záverečné vyhlásenie;
Hodnotenie
i) videozáznam z vypočutí opatrený 
indexom by sa mal sprístupniť verejnosti 
do 24 hodín;
j) Výbory by sa mali zísť ihneď po 
skončení vypočutia, aby pripravili 
hodnotenie jednotlivých nastávajúcich 
komisárov. Tieto schôdze výborov sú 
neverejné. Výbory sú vyzvané, aby sa 
vyjadrili, či sú nastávajúci komisári 
kvalifikovaní na vykonávanie funkcie 
člena kolégia, ako aj na vykonávanie 
konkrétnych úloh, na ktoré boli 
nominovaní. Ak výbor nie je schopný 
dosiahnuť v týchto dvoch bodoch 
konsenzus, v krajnom prípade dá 
predseda tohto výboru o týchto dvoch 
bodoch hlasovať. Vyhlásenia o hodnotení 
sa uverejnia a predložia na spoločnej 
schôdzi konferencie predsedov a 
konferencie predsedov výborov, ktorá je 
neverejná. Pokiaľ sa konferencia 
predsedov a konferencia predsedov 
výborov nerozhodnú požadovať ďalšie 
informácie, po výmene názorov vyhlásia 
vypočutia za ukončené;
k) Zvolený predseda Komisie predstaví 
celé kolégium komisárov na schôdzi 
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Parlamentu. Po ich predstavení nasleduje 
rozprava. S cieľom ukončiť rozpravu 
môže každá politická skupina alebo 
najmenej štyridsať poslancov predložiť 
návrh uznesenia. Po hlasovaní o návrhu 
uznesenia bude Európsky parlament 
hlasovať o tom, či udelí alebo neudelí 
súhlas s vymenovaním predsedu a 
ostatných členov Komisie ako celku. 
Parlament rozhoduje väčšinou 
odovzdaných hlasov, a to hlasovaním 
podľa mien. Hlasovanie môže odložiť na 
nasledujúcu schôdzu.
3. V prípade zmeny zloženia Komisie 
alebo rozdelenia rezortov počas jej 
funkčného obdobia sa uplatňujú tieto 
dojednania:
a) v prípade, že sa má obsadiť miesto, 
ktoré sa uvoľnilo z dôvodu odstúpenia, 
odvolania či úmrtia, Európsky parlament 
bezodkladne pozve kandidáta na člena 
Komisie na vypočutie za rovnakých 
podmienok, ako sú uvedené v odseku 1;
b) Európsky parlament v prípade 
pristúpenia nového členského štátu pozve 
nastávajúceho komisára na vypočutie za 
rovnakých podmienok, ako sú podmienky 
stanovené v odseku 1;
c) v prípade podstatnej zmeny rezortov 
budú komisári, ktorých sa táto zmena 
týka, vyzvaní, aby predstúpili pred 
príslušné parlamentné výbory skôr, ako sa 
ujmú svojich nových povinností.

Or. en

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sčasti reprodukuje znenie uznesenia Európskeho 
parlamentu o usmerneniach pre schválenie Komisie – Ú. v. EÚ C 285 E, 22.11.2006, s. 137.)
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