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Príloha III: Prioritné návrhy v štádiu schvaľovania 

č. Položka Úplný názov Ref. č. 

Ďalšie posilnenie zamestnanosti, rastu a investícií 

1.  EFSI 2.0 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 

č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické 

investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum 

investičného poradenstva 

COM/2016/0597 final – 

2016/0276 (COD) 

14/9/016 

2.  Balík predpisov v oblasti 

obehového hospodárstva 

 

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2000/53/ES 

o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách 

a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení 

COM/2015/0593 final – 

2015/0272 (COD) 

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica Rady 

1999/31/ES o skládkach odpadov 

COM/2015/0594 final – 

2015/0274 (COD) 

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES 

o odpade 

COM/2015/0595 final – 

2015/0275 (COD) 

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 94/62/ES 

o obaloch a odpadoch z obalov 

COM/2015/0596 final – 

2015/0276 (COD) 

3.  Preskúmanie VFR v polovici 

trvania 

Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa 

ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 

 

COM/2016/0604 final – 

2016/0283 (APP) 

14/9/016 

4.  Nariadenie o rozpočtových 

pravidlách/Omnibus 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 

vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) 

č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) 

č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutie Európskeho 

parlamentu a Rady 541/2014/EÚ 

COM(2016)605 final –  

2016/0282(COD) 

14. 9. 2016 

Prepojený digitálny jednotný trh 

5.  Cezhraničná prenosnosť online 

obsahových služieb na vnútornom 

trhu 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zaistení cezhraničnej prenosnosti 

online obsahových služieb na vnútornom trhu 

COM/2015/0627 final – 

2015/0284 (COD) 

9. 12. 2015 
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č. Položka Úplný názov Ref. č. 

6.  Digitálne zmluvné právo Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o určitých aspektoch týkajúcich sa 

zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu 

COM/2015/0634 final – 

2015/0287 (COD) 

9. 12. 2015 

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o určitých aspektoch týkajúcich sa 

zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku 

COM/2015/0635 final/2 – 

2015/0288 (COD) 

20. 6. 2016 

7.  Reforma telekomunikačných 

služieb  

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa stanovuje európsky kódex 

elektronickej komunikácie (Prepracované znenie) 

COM(2016)/0590 final – 

2016/0288 (COD) 

14. 9. 2016 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Orgán 

európskych regulátorov pre elektronické komunikácie 

COM(2016)/0591 final – 

2016/0286 (COD) 

14. 9. 2016 

8.  Reforma autorského práva 

 

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o autorskom práve na digitálnom 

jednotnom trhu 

COM(2016)/0593 final – 

2016/0280 (COD) 

14. 9. 2016 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú pravidlá 

výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích 

organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov 

COM(2016)/0594 final – 

2016/0284 (COD) 

14. 9. 2016 

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o určitých povolených spôsoboch 

používania diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami 

v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, 

a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich 

práv v informačnej spoločnosti 

COM(2016)/0596 final – 

2016/0278 (COD) 

14. 9. 2016 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o cezhraničnej výmene kópií 

určitých diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami 

v prístupnom formáte v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou 

poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami 

COM(2016)/0595 final – 

2016/0279 (COD) 

14. 9. 2016 

9.  Systém poukážok WiFi4EU pre 

miestne orgány 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 

č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych 

spoločenstvách 

COM(2016)/0589 final – 

2016/0287 (COD) 

14. 9. 2016 
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č. Položka Úplný názov Ref. č. 

10.  Audiovizuálne mediálne služby Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ 

o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym 

opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb 

s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu 

COM/2016/0287 final – 

2016/0151 (COD) 

25. 5. 2016 

11.  Návrh na zabránenie 

neopodstatnenému geografickému 

blokovaniu 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o riešení geografického blokovania 

a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na 

vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES 

COM/2016/0289 final – 

2016/0152 (COD) 

25. 5. 2016 

12.  Využívanie frekvenčného pásma 

470 – 790 MHz v Únii 

 

Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o využívaní frekvenčného pásma 

470 – 790 MHz v Únii 

COM/2016/043 final – 

2016/027 (COD) 

2. 2. 2016 

Odolná energetická Únia uplatňujúca výhľadovú politiku v oblasti zmeny klímy 

13.  Systém EÚ na obchodovanie 

s emisiami 

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES 

s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií 

COM/2015/0337 final/2 – 

2015/0148 (COD) 

3. 9. 2015 

14.  Rozhodnutie o spoločnom úsilí Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o záväznom ročnom znižovaní emisií 

skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie 

a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania 

ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy 

COM/2016/0482 final/2 – 

2016/0231 (COD) 

20. 7. 2016 

15.  Balík bezpečnosti dodávok plynu 

 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o opatreniach na zaistenie 

bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010 

COM/2016/052 final – 

2016/030 (COD) 

16. 2. 2016 

Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o ustanovení mechanizmu výmeny 

informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky medzi členskými 

štátmi a tretími krajinami, a o zrušení rozhodnutia č. 994/2012/EÚ 

COM/2016/053 final/2 – 

2016/031 (COD) 

2. 6. 2016 

Prehĺbenejší a spravodlivejší vnútorný trh s posilnenou priemyselnou základňou 

16.  Únia kapitálových trhov – 

sekuritizácia 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú spoločné 

pravidlá sekuritizácie a vytvára sa európsky rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú 

sekuritizáciu a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) 

č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 

COM/2015/0472 final/2 – 

2015/0226 (COD) 

15. 2. 2016 
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č. Položka Úplný názov Ref. č. 

17.  Únia kapitálových trhov – prospekt Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri 

verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie 

COM/2015/0583 final – 

2015/0268 (COD) 

30. 11. 2015 

18.  Vysielanie pracovníkov Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania 

služieb 

 

COM/2016/0128 final – 

2016/070 (COD) 
8. 3. 2016 

19.  Schvaľovanie motorových vozidiel 

a dohľad nad trhom 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o typovom schvaľovaní a o dohľade 

nad trhom s motorovými vozidlami a ich prípojnými vozidlami, systémami, komponentmi 

a samostatnými technickými jednotkami určenými pre tieto vozidlá 

COM/2016/031 final – 

2016/014 (COD) 

27. 1. 2016 

Prehĺbenejšia a spravodlivejšia hospodárska a menová únia  

20.  Európsky systém ochrany vkladov Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 

č. 806/2014 s cieľom vytvoriť európsky systém ochrany vkladov 

COM/2015/0586 final/2 – 

2015/0270 (COD) 

8. 6. 2016 

21.  Program na podporu 

štrukturálnych reforiem 

 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa ustanovuje program na 

podporu štrukturálnych reforiem na obdobie rokov 2017 až 2020 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 

č. 1303/2013 a (EÚ) č. 1305/2013 

COM/2015/0701 final – 

2015/0263 (COD) 

Obchod: primeraná a vyvážená dohoda o voľnom obchode s USA 

22.  Rýchla ratifikácia komplexnej 

hospodárskej a 

obchodnej dohody s Kanadou  

Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi 

Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane 

COM/2016/0443 final – 

2016/0205 (NLE) 

5. 7. 2016 

 

Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi 

Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane v mene Európskej 

únie 

COM/2016/0444 final – 

2016/0206 (NLE) 

5. 7. 2016 

Návrh ROZHODNUTIE RADY o predbežnom vykonávaní Komplexnej hospodárskej a obchodnej 

dohody medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane 

COM/2016/0470 final – 

2016/0220 (NLE) 

5. 7. 2016 

23.  Nástroje na ochranu obchodu 

 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady 

(ES) č. 1225/2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho 

spoločenstva, a nariadenie Rady (ES) č. 597/2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, 

ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva 

COM(2013)0192 – 

2013/0103 (COD) 

10. 4. 2013 
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č. Položka Úplný názov Ref. č. 

Priestor spravodlivosti a základných práv založený na vzájomnej dôvere 

24.  Európsky prokurátor Návrh NARIADENIE RADY o zriadení Európskej prokuratúry COM/2013/0534 final – 

2013/0255 (APP) 

17. 7. 2013 

25.  Smernice o strelných zbraniach Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica Rady 

91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní 

COM/2015/0750 final – 

2015/0269 (COD) 

18. 11. 2015 

26.  Smernica o terorizme Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o boji proti terorizmu, ktorou sa 

nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV o boji proti terorizmu 

COM/2015/0625 final – 

2015/0281 (COD) 

2. 12. 2015 

27.  Európsky informačný systém 

registrov trestov (ECRIS) 

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie 

Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide 

o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 

2009/316/SVV 

COM/2016/07 final – 

2016/02 (COD) 

19. 1. 2016 

28.  Systém vstup/výstup (inteligentné 

hranice) 

 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje systém 

vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe a odopretí vstupu v prípade štátnych 

príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov Európskej únie a ktorým sa 

stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva a ktorým sa mení 

nariadenie (ES) č. 767/2008 a nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 

COM/2016/0194 final – 

2016/0106 (COD) 

6. 4. 2016 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 

2016/399, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup 

COM/2016/0196 final – 

2016/0105 (COD) 

6. 4. 2016 

Smerom k novej politike v oblasti migrácie 

29.  Reforma spoločného európskeho 

azylového systému 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú kritériá 

a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu 

podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských 

štátov (prepracované znenie) 

COM/2016/0270 final/2 – 

2016/0133 (COD) 

4. 5. 2016 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o Agentúre Európskej únie pre azyl, 

ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 439/2010 

COM/2016/0271 final – 

2016/0131 (COD) 

4. 5. 2016 



 

7 

 

č. Položka Úplný názov Ref. č. 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zriadení systému Eurodac na 

porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie [nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa 

ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti 

o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej 

príslušnosti v jednom z členských štátov, na zistenie totožnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych 

príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti a o žiadostiach orgánov členských štátov na 

presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva 

(prepracované znenie) 

COM/2016/0272 final/2 – 

2016/0132 (COD) 

4. 5. 2016 

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa stanovujú normy pre 

prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) 

COM/2016/0465 final/2 – 

2016/0222 (COD) 

15. 9. 2015 

 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o normách pre podmienky, ktoré 

musia spĺňať štátni príslušníci tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti na poskytnutie 

medzinárodnej ochrany, pre jednotné postavenie utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú 

ochranu a pre obsah poskytovanej ochrany, a ktorým sa mení smernica Rady 2003/109/ES 

z 25. novembra 2003, pokiaľ ide o postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sú osobami 

s dlhodobým pobytom 

COM/2016/0466 final – 

2016/0223 (COD) 

13. 7. 2016 

 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovuje spoločné 

konanie o medzinárodnej ochrane v Únii a zrušuje smernica 2013/32/EÚ 

COM/2016/0467 final – 

2016/0224 (COD) 

13. 7. 2016 

 

30.  Nový rámec Únie pre presídľovanie Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje rámec Únie pre 

presídľovanie a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 

COM(2016)/0468 final – 

2016/0225 (COD) 

13. 7. 2016 

31.  Krízový mechanizmus 

premiestnenia 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovuje krízový 

mechanizmus premiestnenia a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 

z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za 

posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou 

bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov 

COM/2015/0450 final – 

2015/0208 (COD) 

9. 9. 2015 

32.  Zoznam bezpečných krajín pôvodu Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovuje spoločný 

zoznam EÚ týkajúci sa bezpečných krajín pôvodu na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2013/32/EÚ o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany a ktorým sa 

mení smernica 2013/32/EÚ 

COM/2015/0452 final – 

2015/0211 (COD) 

9. 9. 2015 
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č. Položka Úplný názov Ref. č. 

33.  Kódex schengenských hraníc/ 

Kontroly na vonkajších hraniciach 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) 

č. 562/2006, pokiaľ ide o posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz 

COM/2015/0670 final – 

2015/0307 (COD) 

15. 12. 2015 

 

 

 

Silnejší globálny aktér 

34.  Budovanie kapacít na podporu 

bezpečnosti a rozvoja v tretích 

krajinách 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 230/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj na 

podporu stability a mieru 

COM/2016/0447 final/2 – 

2016/0207 (COD) 

5. 7. 2016 

35.  Vonkajší investičný plán 

 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o Európskom fonde pre trvalo 

udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorení záruky EFSD a záručného fondu EFSD 

COM/2016/0586 final – 

2016/0281 (COD) 

14. 9. 2016 

Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie 

č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných 

operácií na podporu investičných projektov mimo Únie 

COM/2016/0583 final – 

2016/0275 (COD) 

14. 9. 2016 

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES, 

Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia 

COM/2016/0582 final – 

2016/0274 (COD) 

14. 9. 2016 

 


