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SCHVAĽOVACÍ POSTUP PRE VYPRACOVANIE 

INICIATÍVNYCH SPRÁV 
 

ROZHODNUTIE KONFERENCIE PREDSEDOV 

 

Z 12. DECEMBRA 20021 

 

 

 

KONFERENCIA PREDSEDOV 

 

 

so zreteľom na články 27, 29, 132, 133, 37, 46, 49, 51, 52, 54, článok 216 ods. 2 a článok 220 

ods. 1 rokovacieho poriadku 

 

 

ROZHODLA: 

 

 

Článok 1  

Všeobecné ustanovenia 

 

Rozsah pôsobnosti 

 

1. Toto rozhodnutie sa vzťahuje na tieto kategórie iniciatívnych správ:  

 

(a) legislatívne iniciatívne správy vypracované na základe článku 225 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie a článku 46 rokovacieho poriadku, 

 

(b) strategické správy vypracované na základe nelegislatívnych strategických 

a prioritných iniciatív zahrnutých do pracovného programu Komisie, 
 

(c) nelegislatívne iniciatívne správy, ktoré nie sú vypracované na základe dokumentu inej 

inštitúcie ani orgánu Európskej únie alebo sú vypracované na základe dokumentu, ktorý 

bol Parlamentu postúpený na informáciu, bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 3, 
 

(d) výročné správy o činnosti a monitorovacie správy, ktoré sa uvádzajú v prílohe 12,3  

                                                 
1  Toto rozhodnutie bolo zmenené rozhodnutím Konferencie predsedov z 26. júna 2003 a bolo konsolidované 

3. mája 2004. Ďalej bolo zmenené v dôsledku rozhodnutí prijatých na plenárnej schôdzi 15. júna 2006 

a 13. novembra 2007 a rozhodnutiami Konferencie predsedov zo 14. februára 2008, 15. decembra 2011, 

6. marca 2014 a 7. apríla 2016, korigendom z 15. júla 2016 a rozhodnutím Konferencie predsedov z 3. apríla 

2019. 
2  Parlamentné výbory, ktoré majú v úmysle vypracovať výročné správy o činnosti a monitorovacie správy na 

základe článku 132 ods. 1 rokovacieho poriadku alebo na základe iných právnych ustanovení (ako sa uvádza 

v prílohe 2), o tom vopred informujú Konferenciu predsedov výborov, pričom uvádzajú najmä príslušný právny 

základ vyplývajúci zo zmlúv a ostatných právnych ustanovení vrátane rokovacieho poriadku Parlamentu. 

Konferencia predsedov výborov ich potom oznámi Konferencii predsedov. Tieto správy sa schvaľujú 

automaticky a nevzťahuje sa na ne kvóta uvedená v článku 1 ods. 2. 
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(e) správy o vykonávaní týkajúce sa transpozície do vnútroštátneho práva, uplatňovania 

a presadzovania zmlúv a iných právnych predpisov Únie, právne nezáväzných nástrojov 

(tzv. soft law) a platných medzinárodných dohôd alebo tých medzinárodných dohôd, na 

ktoré sa vzťahuje režim predbežného uplatňovania4. 

 

 

Kvóta 

 

2. V prvej polovici volebného obdobia môže každý parlamentný výbor súčasne vypracovať 

najviac šesť iniciatívnych správ. V prípade výborov s podvýbormi sa táto kvóta zvyšuje 

o tri správy na podvýbor. Tieto dodatočné správy vypracúva podvýbor. 

 

V druhej polovici volebného obdobia môže každý parlamentný výbor súčasne 

vypracovať najviac tri iniciatívne správy. V prípade výborov s podvýbormi sa táto kvóta 

zvyšuje o dve správy na podvýbor. Tieto dodatočné správy vypracúva podvýbor. 

 

Takémuto obmedzeniu počtu nepodliehajú: 

 

 legislatívne iniciatívne správy, 

 

 správy o vykonávaní (každý výbor môže kedykoľvek vypracovať takúto 

správu). 

 

Minimálny čas pred prijatím 

 

3. Parlamentný výbor, ktorý žiada o schválenie, nesmie prijať predmetnú správu počas 

obdobia troch mesiacov odo dňa schválenia alebo v prípade oznámenia počas obdobia 

troch mesiacov odo dňa konania schôdze Konferencie predsedov výborov, na ktorej 

správu oznámili. 

 

 

Článok 2  

Podmienky schvaľovania 

 

1. Navrhovaná správa sa nesmie zaoberať témami týkajúcimi sa najmä analytickej 

a výskumnej činnosti, ktoré možno spracovať aj inak, napríklad štúdiami. 

 

2. Navrhovaná správa sa nesmie zaoberať témami, ktoré sa už spracovali v správe prijatej 

na plenárnej schôdzi za uplynulých 12 mesiacov, okrem prípadov, keď to výnimočne 

odôvodňujú nové skutočnosti. 

 

3. Ak ide o správy, ktoré sa majú vypracovať na základe dokumentu, ktorý bol Parlamentu 

postúpený na informáciu, musia sa dodržať tieto podmienky: 

 

 základný dokument musí byť úradným dokumentom niektorej inštitúcie alebo orgánu 

                                                                                                                                                             
3
  Vo svojom rozhodnutí zo 7. apríla 2011 Konferencia predsedov konštatovala, že iniciatívne správy vypracované 

na základe výročných správ o činnosti a monitorovacích správ, ktoré sú uvedené v prílohách 1 a 2 k tomuto 

rozhodnutiu, sa považujú za strategické správy v zmysle článku 52 ods. 5 rokovacieho poriadku. 
4 Pozri prílohu 3 k tomuto rozhodnutiu. 
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Európskej únie a musel 

 

(a) byť oficiálne postúpený Parlamentu na konzultáciu alebo na informáciu, alebo 

(b) byť uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie na účely konzultácie 

so zainteresovanými stranami, alebo 

(c) byť oficiálne predložený Európskej rade; 

 

 dokument sa musel postúpiť vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie; a 

 

 žiadosť o schválenie sa musí predložiť najneskôr do štyroch mesiacov po dni, keď 

bol príslušný dokument postúpený Parlamentu alebo keď bol uverejnený v Úradnom 

vestníku Európskej únie. 

 

 

Článok 3 

Postup 

 

Automatické schvaľovanie 

 

1. Po oznámení žiadosti Konferencii predsedov výborov sa automaticky schvaľujú 

 

 správy o vykonávaní,  

 

 výročné správy o činnosti a monitorovacie správy uvedené v prílohe 1. 

 

Úloha Konferencie predsedov výborov 

 

2. Riadne odôvodnené žiadosti o schválenie sa postupujú Konferencii predsedov výborov, 

ktorá zisťuje, či sa dodržali kritériá stanovené v článkoch 1 a 2, ako aj kvóty stanovené 

v článku 1. Všetky takéto žiadosti obsahujú údaje o druhu správy a presný názov správy 

a prípadne aj základný dokument (základné dokumenty). 

 

3. Konferencia predsedov výborov schváli vypracovanie strategických správ po vyriešení 

všetkých konfliktov právomocí. Konferencia predsedov môže na základe osobitnej žiadosti 

politickej skupiny zrušiť toto schválenie do štyroch parlamentných pracovných týždňov.  

 

4. Konferencia predsedov výborov postupuje Konferencii predsedov žiadosti o schválenie 

vypracovania legislatívnych iniciatívnych a nelegislatívnych iniciatívnych správ,  ktoré sa 

posúdili ako správy, ktoré sú v súlade s kritériami a stanovenými kvótami. Konferencia 

predsedov výborov zároveň informuje Konferenciu predsedov o všetkých výročných 

správach o činnosti a monitorovacích správach, ako sa uvádzajú v prílohách 1 a 2, správach 

o vykonávaní a strategických správach, ktoré boli schválené. 

 

Schvaľovanie Konferenciou predsedov a riešenie konfliktov právomocí 

 

5. Konferencia predsedov prijíma rozhodnutie o žiadostiach o schválenie vypracovania 

legislatívnych iniciatívnych správ a nelegislatívnych iniciatívnych správ v lehote štyroch 

parlamentných pracovných týždňov po tom, ako ich Konferencia predsedov výborov 

predložila, ak Konferencia predsedov z mimoriadnych dôvodov nerozhodla o predĺžení tejto 

lehoty. 
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6. Ak sa spochybňujú právomoci výboru na vypracovanie správy, Konferencia predsedov 

rozhodne do šiestich parlamentných pracovných týždňov na základe odporúčania 

Konferencie predsedov výborov, alebo, pokiaľ takéto odporúčanie nebolo vydané, 

na základe odporúčania jej predsedu. Ak Konferencia predsedov neprijme rozhodnutie 

v tejto lehote, odporúčanie sa považuje za schválené.  

 

 

Článok 4  

Uplatňovanie článku 54 rokovacieho poriadku – postup pridružených výborov 

 

1. Žiadosti o uplatňovanie článku 54 rokovacieho poriadku sa predkladajú najneskôr 

v pondelok pred schôdzou Konferencie predsedov výborov, na ktorej sa posudzujú žiadosti 

o schválenie vypracovania iniciatívnych správ. 

 

2. Konferencia predsedov výborov na svojej mesačnej schôdzi posudzuje žiadosti o schválenie 

vypracovania iniciatívnych správ a o uplatňovanie článku 54.  

 

3. Ak sa dotknuté výbory nedohodnú na žiadosti o uplatňovanie článku 54, Konferencia 

predsedov rozhodne do šiestich parlamentných pracovných týždňov na základe odporúčania 

Konferencie predsedov výborov, alebo, pokiaľ takéto odporúčanie nebolo vydané, 

na základe odporúčania jej predsedu. Ak Konferencia predsedov neprijme rozhodnutie 

v tejto lehote, odporúčanie sa považuje za schválené. 

 

 

Článok 5  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Pred koncom volebného obdobia sa žiadosti o schválenie vypracovania iniciatívnych správ 

musia predložiť najneskôr do júla v roku, ktorý predchádza voľbám. Po tomto termíne sa 

schvália len riadne odôvodnené výnimočné žiadosti. 

 

2. Konferencia predsedov výborov predkladá Konferencii predsedov správu o stave 

vypracovania iniciatívnych správ každého dva a pol roka. 

 

3. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 12. decembra 2002. Zrušuje a nahrádza tieto 

rozhodnutia: 

 

– rozhodnutie Konferencie predsedov z 9. decembra 1999 o postupe schvaľovania 

vypracovania iniciatívnych správ v zmysle článku 52 rokovacieho poriadku 

a rozhodnutia Konferencie predsedov z 15. februára a 17. mája 2001, ktorými sa 

aktualizuje príloha k uvedenému rozhodnutiu, 

 

– rozhodnutie Konferencie predsedov z 15. júna 2000 o postupe schvaľovania 

vypracovania správ o dokumentoch, ktoré ostatné inštitúcie alebo orgány Európskej 

únie predkladajú Európskemu parlamentu na informáciu. 
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Príloha 1 

 

 

Výročné správy o činnosti a monitorovacie správy, na ktoré sa vzťahuje automatické 

schvaľovanie a kvóta obmedzujúca počet správ, ktoré možno vypracovať súčasne (v súlade 

s článkom 1 ods. 2 a článkom 3 rozhodnutia) 

 

 

 

 

VÝBOR NÁZOV 

Výbor pre zahraničné veci  Výročná správa Rady [poradové číslo] vypracovaná 

v súlade s operačným ustanovením 8 Kódexu 

Európskej únie pri vývoze zbraní  

Výbor pre rozvoj Správa o práci Spoločného parlamentného 

zhromaždenia AKT – EÚ [rok] 

Výbor pre rozpočet/Výbor pre hospodárske a menové 

veci – každý druhý rok, za účasti ďalšieho príslušného 

výboru podľa článku 54 

Výročná správa o finančnej činnosti EIB [rok] 

Výbor pre kontrolu rozpočtu Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB 

[rok] 

Výbor pre hospodárske a menové veci Výročná správa ECB [rok] 

Výbor pre hospodárske a menové veci Správa o politike hospodárskej súťaže [rok] 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Výročná správa o správe jednotného trhu v rámci 

európskeho semestra [rok] 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Výročná správa o ochrane spotrebiteľa [rok] 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Výročná správa o službách a tovaroch na jednotnom 

trhu [rok] 

Výbor pre regionálny rozvoj Správa [poradové číslo] o kohézii [rok] 

Výbor pre právne veci Správa [poradové číslo] o monitorovaní a uplatňovaní 

právnych predpisov Európskej únie [rok] 

Výbor pre právne veci Lepšia tvorba právnych predpisov [rok] – 

Uplatňovanie zásad subsidiarity a proporcionality 

[poradové číslo] 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť 

a vnútorné veci  

Správa o situácii v oblasti základných práv 

v Európskej únii [rok] 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť Správa o rovnosti medzi ženami a mužmi v Európskej 

únii [rok] 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť Integrovaný prístup k rovnosti medzi ženami a mužmi 

v práci výborov – výročná správa [rok] 
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Príloha 2 

 

 

Výročné správy o činnosti a monitorovacie správy, na ktoré sa vzťahuje automatické 

schvaľovanie a s osobitným odkazom na rokovací poriadok (nevzťahuje sa na ne kvóta 

obmedzujúca počet správ, ktoré možno vypracovať súčasne) 

 

 

 

 

VÝBOR NÁZOV 

Výbor pre zahraničné veci Výročné správy o pokroku v kandidátskych 

krajinách [rok] 

Výbor pre zahraničné veci Výročná správa o vykonávaní spoločnej 

zahraničnej a bezpečnostnej politiky [rok] 

Výbor pre zahraničné veci (Podvýbor pre 

bezpečnosť a obranu) 

Výročná správa o vykonávaní spoločnej 

bezpečnostnej a obrannej politiky [rok] 

Výbor pre zahraničné veci (Podvýbor pre 

ľudské práva) 

Výročná správa o ľudských právach 

a demokracii vo svete a politike Európskej únie 

v tejto oblasti [rok] 

Výbor pre kontrolu rozpočtu Ochrana finančných záujmov Európskej únie – 

boj proti podvodom [rok] 

Výbor pre medzinárodný obchod Výročná správa o vykonávaní spoločnej 

obchodnej politiky [rok] 

Výbor pre hospodárske a menové veci Výročná správa o bankovej únii [rok] 

Výbor pre hospodárske a menové veci Správa o daniach [rok] 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku Výročná správa o stave energetickej únie [rok] 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť 

a vnútorné veci 

Výročná správa o prístupe verejnosti 

k dokumentom Parlamentu [rok] 

Výbor pre ústavné veci Správa o európskych politických stranách [rok] 

Výbor pre petície Správa o rokovaniach Výboru pre petície [rok] 

Výbor pre petície Správa o výročnej správe ombudsmana [rok] 
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Príloha 3 

 

 

Správy o vykonávaní 

 

 

1. Účelom správ o vykonávaní je informovať Parlament o vykonávaní určitého právneho 

predpisu Únie alebo iného nástroja uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. e), aby plénum 

mohlo vyvodiť závery a vypracovať odporúčania týkajúce sa konkrétnych opatrení, ktoré 

sa majú prijať. Skladajú sa z dvoch častí: 

 
– dôvodovej správy, v ktorej spravodajca uvádza skutočnosti a poukazuje na svoje 

zistenia o stave vykonávania; 
 
– návrhu uznesenia, v ktorom sa uvádzajú hlavné závery a konkrétne odporúčania na 

opatrenia, ktoré sa majú prijať. 
 

V súlade s článkom 52a ods. 2 je za dôvodovú správu zodpovedný spravodajca, a preto sa 

o nej nehlasuje. Ak sa ukáže, že o obsahu alebo rozsahu dôvodovej správy nepanuje 

konsenzus alebo nemá podporu veľkej väčšiny, predseda môže konzultovať s výborom. 

 
2. Pri plánovaní správy o vykonávaní výbor dôsledne zohľadní dostupnosť overených 

informácií o stave vykonávania príslušných právnych predpisov. 

 

3. Výbor organizuje prideľovanie správ o vykonávaní tak, aby to nepriaznivo neovplyvnilo 

prideľovanie ďalších legislatívnych a nelegislatívnych správ. 

 

4. O správe o vykonávaní sa vo výbore hlasuje najneskôr 12 mesiacov po jej oznámení 

Konferencii predsedov výborov. Túto lehotu môžu koordinátori predĺžiť na základe 

odôvodnenej žiadosti spravodajcu. 

 

5. Spravodajcovi pomáha administratívny projektový tím, ktorý koordinuje administrátor 

výboru. Spravodajca zapojí tieňových spravodajcov vo všetkých fázach správy. 

 

6. Spravodajca má k dispozícii všetky potrebné prostriedky, pokiaľ ide o dostupnosť 

odborných poznatkov, tak v rámci, ako aj mimo Parlamentu, a najmä: 

 
– je oprávnený požiadať o usporiadanie najmenej jedného vypočutia vo výbore 

a navrhovať uskutočnenie panelu koordinátorom, ktorí príjmu konečné rozhodnutie; 
 
– dostáva analytickú podporu od príslušných tematických oddelení Parlamentu a útvaru 

posudzovania vplyvu ex post generálneho riaditeľstva pre parlamentné výskumné 

služby (najmä posúdenie vykonávania v Európe); 

 
– je oprávnený požiadať o uskutočnenie akejkoľvek služobnej cesty na účely zistenia 

potrebných skutočností v súlade s článkom 25 ods. 9; 

 

– dostáva povolenie alebo oprávnenie nadväzovať v mene výboru kontakt s národnými 

parlamentmi, Dvorom audítorov, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom 

a Výborom regiónov a so všetkými ostatnými príslušnými orgánmi s cieľom získať 

faktické informácie; 
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– od predsedu Parlamentu dostáva poverovaciu listinu, ktorá ho oprávňuje požiadať 

Komisiu, aby sprístupnila všetky relevantné informácie o vykonávaní právnych 

predpisov Únie alebo iných nástrojov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. e). 

 
Všetky tieto prvky spravodajca vymedzí a usporiada do „projektu“ a predloží 

koordinátorom alebo výboru na schválenie. 
 
7.  Spravodajca pravidelne informuje výbor o pokroku dosiahnutom v rámci jeho činností 

týkajúcich sa zisťovania skutočností. 
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