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Prílohy 

Príloha č. 1: Legislatívne návrhy EK v období od 11/2004 do 1/2006 (tabuľka) 

DÁTUM ČÍSLO NÁZOV TYP PRIRADENÁ OBLASŤ TÉMA OBLASŤ DESKRIPTOR 

06.12.2004 52004PC0775 

ktoré určuje pravidlá pre 
prevenciu, zvládnutie a eradikáciu 

niektorých prenosných 
spongiformných encefalopatií 

N Zdravotníctvo zdravotníctvo verejné zdravie 

choroba zvierat, 
prevencia pred 

chorobami, zdravotné 
riziko 

23.12.2004 52004PC0830 

o uplatňovaní systémov sociálneho 
zabezpečenia na zamestnancov, 

samostatne zárobkovo činné osoby 
a ich rodinných príslušníkov, ktorí 
sa pohybujú v rámci Spoločenstva 

N Zdravotníctvo zdravotníctvo sociálne ustanovenia 
dávka sociálneho 

zabezpečenia, sociálne 
zabezpečenie 

28.12.2004 52004PC0835 

o vízovom informačnom systéme 
(VIS) a výmene údajov o 

krátkodobých vízach medzi 
členskými štátmi 

N Imigrácia imigrácia voľný pohyb osôb 
prijatie cudzincov, 

vízová politik 

04.02.2005 52005PC0028 
o štatistike Spoločenstva o 

príjmoch a životných podmienkach 
N Nezamestnanosť 

nezamestnanosť/eko
nomická situácia/iné 

sociálna politika 
príjem domácností, 
životné podmienky 

16.02.2005 52005PC0047 
o právach osôb so zníženou 

pohyblivosťou v leteckej doprave 
N Verejná doprava verejná doprava doprava 

letecká doprava, 
povrchová doprava 

16.02.2005 52005PC0048 

o informovaní pasažierov leteckej 
dopravy o totožnosti 

prevádzkujúceho dopravcu 
a o oznamovaní bezpečnostných 

informácií členskými štátmi 

N Verejná doprava verejná doprava doprava 

letecká doprava, 
preprava cestujúcich, 

bezpečnosť pri 
preprave 
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23.02.2005 52005PC0056 

ktorým sa stanovujú pravidlá 
malého pohraničného styku na 

vonkajších pozemných hraniciach 
členských štátov a ktorým sa mení 
a dopĺňa Schengenská dohoda a 

Spoločné konzulárne pokyny 

N 
Zahraničné a 
bezpečnostné 

otázky 

zahraničné a 
bezpečnostné otázky 

voľný pohyb osôb 
sloboda pohybu osôb, 
Schengenská dohoda 

08.03.2005 52005PC0081 
ktorým sa zriaďuje Európsky 

inštitút pre rovnosť pohlaví (Text s 
významom pre EHP)  

N Iné iné nediskriminácia 
rovnaké práva mužov a 

žien 

15.03.2005 52005PC0088 
o štatistike spoločenstva týkajúcej 

sa štruktúry a činnosti 
zahraničných afiliácií 

N Ekonomická situácia 
ekonomická 
situácia/iné 

informácie a 
overovanie 

hospodárska štatistika, 
štatistická metóda, 
informačný systém 

15.03.2005 52005PC0087 
ktorým sa ustanovuje Európske 

konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu  

N Iné iné 
spravodlivosť a 

domáce veci 
občianske 

právo/obchodné právo 

05.04.2005 52005PC0112 

ktorým sa zriaďuje spoločný rámec 
pre obchodné registre na 

štatistické účely a zrušuje sa 
nariadenie rady (EHS) č. 2186/93 

N Ekonomická situácia 
ekonomická 
situácia/iné 

vnútorný trh 
druh podniku, 

štatistická metóda, 
informačný systém 

06.04.2005 52005PC0108 
ktorým sa zriaďuje Fond solidarity 

Európskej únie  
N 

Zahraničné a 
bezpečnostné 

otázky 

zahraničné a 
bezpečnostné otázky 

ustanovenia, ktorými 
sa riadia inštitúcie 

zdravie verejnosti, 
pohroma spôsobená 
človekom, prírodná 

pohroma, terorizmus, 
pomoc v núdzi 

13.05.2005 52005PC0190(14) 

ktorým sa zriaďuje Európska 
agentúra pre bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci pokiaľ ide 
o funkčné obdobie riaditeľa 

N Iné iné 
ustanovenia, ktorými 

sa riadia inštitúcie 
správne konanie, 
činnosť orgánov 
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13.05.2005 52005PC0190(18) 

pokiaľ ide o funkčné obdobie 
výkonného riaditeľa a zástupcu 
výkonného riaditeľa Európskej 

agentúry pre riadenie operačnej 
spolupráce na vonkajších 

hraniciach členských štátov 
Európskej únie 

N Iné iné 
ustanovenia, ktorými 

sa riadia inštitúcie 

správne konanie, 
činnosť orgánov, 
organizácia EÚ 

13.05.2005 52005PC0190(02) 

ktorým sa zriaďuje Európske 
stredisko pre rozvoj odborného 

vzdelávania, pokiaľ ide o funkčné 
obdobie riaditeľa 

N Iné iné 
ustanovenia, ktorými 

sa riadia inštitúcie 
správne konanie, 
činnosť orgánov 

13.05.2005 52005PC0190(17) 

ktorým sa ustanovuje Európska 
železničná agentúra, pokiaľ ide o 

funkčné obdobie výkonného 
riaditeľa 

N Iné iné doprava 
správne konanie, 
činnosť orgánov, 
organizácia EÚ 

13.05.2005 52005PC0190(10) 
pokiaľ ide o funkčné obdobie 

výkonného riaditeľa Európskeho 
úradu pre bezpečnosť potravín 

N Iné iné 
potraviny, verejné 

zdravie 
správne konanie, 
činnosť orgánov 

13.05.2005 52005PC0190(15) 

ktorým sa ustanovuje Európska 
námorná bezpečnostná agentúra, 

pokiaľ ide o funkčné obdobie 
výkonného riaditeľa 

N Iné iné doprava 
správne konanie, 
činnosť orgánov 

13.05.2005 52005PC0190(12) 
o funkčné obdobie výkonného 

riaditeľa Európskej agentúry pre 
lieky 

N Iné iné verejné zdravie 
správne konanie, 
činnosť orgánov 

13.05.2005 52005PC0190(11) 

ktorým sa zriaďuje Európske 
stredisko na prevenciu a kontrolu 

chorôb, pokiaľ ide o funkčné 
obdobie riaditeľa 

N Iné iné verejné zdravie 
správne konanie, 
činnosť orgánov, 
organizácia EÚ 
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13.05.2005 52005PC0190(01) 

o zriadení Európskej 
environmentálnej agentúry a 
Európskej environmentálnej 

informačnej a monitorovacej siete 
pokiaľ ide o funkčné obdobie 

výkonného riaditeľa 

N Iné iné životné prostredie 
správne konanie, 
činnosť orgánov 

13.05.2005 52005PC0190(04) 
o zriadení Európskej nadácie pre 
odborné vzdelávanie pokiaľ ide o 

funkčné obdobie riaditeľa 
N Iné iné 

technické prekážky, 
verejné zdravie 

správne konanie, 
činnosť orgánov 

13.05.2005 52005PC0190(03) 

o zriadení Európskej nadácie pre 
zlepšovanie životných a 

pracovných podmienok pokiaľ ide 
o funkčné obdobie riaditeľa a 

zástupcu riaditeľa 

N Iné iné 
ustanovenia, ktorými 

sa riadia inštitúcie 
správne konanie, 
činnosť orgánov 

13.05.2005 52005PC0190(05) 

o vytvorení Európskeho 
monitorovacieho centra pre drogy 

a drogovú závislosť pokiaľ ide o 
funkčné obdobie riaditeľa 

N Iné iné 
ustanovenia, ktorými 

sa riadia inštitúcie 
správne konanie, 
činnosť orgánov 

13.05.2005 52005PC0190(04) 
o zriadení Európskej nadácie pre 
odborné vzdelávanie pokiaľ ide o 

funkčné obdobie riaditeľa 
N Iné iné 

ustanovenia, ktorými 
sa riadia inštitúcie 

správne konanie, 
činnosť orgánov 

13.05.2005 52005PC0190(16) 
pokiaľ ide o funkčné obdobie 

výkonného riaditeľa a riaditeľov 
Európskej agentúry pre bezpečnosť 

N Iné iné doprava 
správne konanie, 
činnosť orgánov, 
organizácia EÚ 

25.05.2005 52005PC0210 

o viacročnom financovaní činnosti 
Európskej námornej bezpečnostnej 

agentúry v oblasti boja proti 
znečisťovaniu životného prostredia 

plavidlami, ktorou sa mení a 
dopĺňa nariadenie (ES) č. 

1406/2002 

N 
Ochrana životného 

prostredia 
ochrana životného 

prostredia 
doprava znečistenie lodí 
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31.05.2005 52005PC0236 
o zavedení, prevádzke a používaní 

Schengenského informačného 
systému druhej generácie (SIS II) 

N 
Zahraničné a 
bezpečnostné 

otázky 

zahraničné a 
bezpečnostné otázky 

voľný pohyb osôb 
verejná bezpečnosť, 
policajná spolupráca 

31.05.2005 52005PC0237 

o prístupe subjektov 
zodpovedných za vydávanie 

osvedčení o registrácii v členských 
štátoch v Schengenskom 

informačnom systéme druhej 
generácie (SIS II) 

N Kriminalita kriminalita voľný pohyb osôb 
registrácia vozidla, 

verejná služba 

22.06.2005 52005PC0266 

ktorým sa ustanovujú sprievodné 
opatrenia pre krajiny protokolu o 
cukre, ktoré nepriaznivo ovplyvní 

reforma režimu EÚ v sektore cukru  

N 
Zahraničné a 
bezpečnostné 

otázky 

zahraničné a 
bezpečnostné otázky 

externé 
vzťahy/rozvojová 

spolupráca 

krajiny AKT, protokol o 
cukre, spoločná 

organizácia trhov, 
rozvojová pomoc 

07.07.2005 52005PC0305 

o doručovaní súdnych a 
mimosúdnych písomností vo 

veciach občianskych a obchodných 
v členských štátoch 

N Iné iné 
spravodlivosť a 

domáce veci 
občianske 

právo/obchodné právo 

20.07.2005 52005PC0319 
o službách vo verejnom záujme v 

železničnej a cestnej osobnej 
doprave 

N Verejná doprava doprava doprava 
preprava cestujúcich, 
železničná doprava, 

cestná doprava 

20.07.2005 52005PC0326 
o rokovaniach o dohodách o 

obchode so službami inými ako je 
doprava 

N 
Zahraničné 

a bezpečnostné 
otázky 

ekonomická 
situácia/zahraničné 

a bezpečnostné 
otázky 

externé 
vzťahy/obchodná 

politika 
rokovanie o dohode 

26.07.2005 52005PC0343 
o údajoch o príkazcovi, ktoré 

sprevádzajú prevody finančných 
prostriedkov 

N Terorizmus 
kriminalita/terorizm

us 
spravodlivosť a 

domáce veci 
boj proti zločinu, boj 

proti terorizmu 

08.08.2005 52005PC0366 
o štatistike dopravy tovaru po 

vnútrozemských vodných cestách 
N Verejná doprava doprava doprava 

vodná doprava, 
preprava tovarov 
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31.08.2005 52005PC0399 
o Európskom monitorovacom 

centre pre drogy a drogovú 
závislosť (prepracované znenie) 

N Zdravotníctvo zdravotníctvo zdravotníctvo zdravie verejnosti 

07.09.2005 52005PC0412 

na zjednodušenie postupov pri 
podávaní žiadostí o víza a 
udeľovaní víz pre členov 

olympijskej rodiny, ktorí sa 
zúčastnia na zimných olympijských 

a (alebo) paralympijských hrách 
2006 v Turíne 

N Imigrácia imigrácia voľný pohyb osôb 
prijatie cudzincov, 

vízová politika 

14.09.2005 52005PC0375 
o štatistike Spoločenstva o migrácii 

a medzinárodnej ochrane 
N Imigrácia imigrácia azylová politika migrácia, právo na azyl 

22.09.2005 52005PC0429 
o spoločných pravidlách v oblasti 
bezpečnostnej ochrany civilného 

letectva 
N Terorizmus terorizmus doprava 

boj proti zločinu, 
terorizmus 

14.10.2005 52005PC0501 

ktorým sa ukladá konečné 
antidumpingové clo na dovoz 

oceľových lán a káblov s pôvodom 
v Čínskej ľudovej republike, Indii, 

Južnej Afrike a Ukrajine po 
preskúmaní uplynutia platnosti 
opatrení podľa článku 11 ods. 2 

nariadenia (ES) č. 384/96 

N Ekonomická situácia 
ekonomická 
situácia/iné 

obchodná politika 
antidumpingová 

legislatíva 

17.10.2005 52005PC0523 o Európskom sociálnom fonde N Nezamestnanosť 
nezamestnanosť/eko

nomická situácia 
Európsky sociálny 

fond 
politika zamestnanosti 

10.11.2005 52005PC0577 

o liekoch na pediatrické použitie, 
ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie (EHS) č. 1768/92, 
smernica 2001/83/ES a nariadenie 

(ES) č. 726/2004 

N Zdravotníctvo zdravotníctvo verejné zdravie 
lekársky výskum, 

pediatria, liek, ochrana 
dieťaťa 



8 
 

11.11.2005 52005PC0566 
o predkladaní údajov o vyloďovaní 

produktov rybolovu v členských 
štátoch 

N Ekonomická situácia 
ekonomická 
situácia/iné 

politika rybného 
hospodárstva 

produkt rybárstva, 
štatistika EÚ 

15.11.2005 52005PC0579 

o spoločných pravidlách v oblasti 
civilného letectva a o zriadení 

Európskej agentúry pre bezpečnosť 
letectva 

N Verejná doprava doprava doprava 
civilné letectvo, 

bezpečnosť vo vzduchu 

16.11.2005 52005PC0567 

o liekoch určených na použitie pri 
pokrokových liečebných 

postupoch, ktorým sa mení a 
dopĺňa smernica 2001/83/ES a 

nariadenie (ES) č. 726/2004 

N Zdravotníctvo zdravotníctvo verejné zdravie 
liek, zdravie verejnosti, 

kontrola liečiv 

23.11.2005 52005PC0592 

o zodpovednosti osobných 
dopravcov v lodnej preprave po 
mori a vnútrozemských vodných 

cestách v prípade nehôd 

N Verejná doprava verejná doprava doprava 
bezpečnosť pri 

preprave, námorná 
doprava, preprava 

30.11.2005 52005PC0608 
ktorým sa stanovuje Colný kódex 

Spoločenstva (modernizovaný 
Colný kódex) 

N Dane dane 
colná únia, vnútorný 

trh- zásady 
colné predpisy 

06.12.2005 52005PC0625 
týkajúce sa tvorby a rozvoja 

štatistiky vzdelávania a 
celoživotného vzdelávania 

N Vzdelávací systém vzdelávací systém výskum a výcvik štatistika vzdelávania 

14.12.2005 52005PC0653 
pokiaľ ide o zasielanie údajov 

národných účtov 
N Ekonomická situácia 

ekonomická 
situácia/iné 

ekonomická a 
menová únia 

národné účty, 
hospodárska a menová 

únia 

15.12.2005 52005PC0650 
o rozhodnom práve pre zmluvné 

záväzky (Rím I) 
N Iné iné 

spravodlivosť a 
domáce veci 

občianske 
právo/obchodné právo 
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15.12.2005 52005PC0125 
o definovaní, popise, prezentácii a 

označovaní liehovín 
 

N Iné iné 
alkohol, ochrana 

spotrebiteľa 
ochrana spotrebiteľa, 

alkoholický nápoj 

16.12.2005 52005PC0661 
o označovaní krajiny pôvodu 

určitých výrobkov dovážaných z 
tretích krajín 

N Iné iné 
produkty z tretích 

krajín 
dovoz, tretia krajina 

21.12.2005 52005PC0683 

o homologizácii motorových 
vozidiel so zreteľom na emisie a o 

prístupe k informáciám o opravách 
vozidiel, ktorým sa mení a dopĺňa 
smernica 72/306/EHS a smernica 

../../ES 

N 
Ochrana životného 

prostredia 
doprava/ochrana 

životného prostredia 
doprava 

opatrenia na kontrolu 
znečistenia, 

znečisťovanie 
atmosféry 

21.12.2005 52005PC0676 

o uplatňovaní systémov sociálneho 
zabezpečenia na zamestnancov, 

samostatne zárobkovo činné osoby 
a ich rodinných príslušníkov, ktorí 
sa pohybujú v rámci Spoločenstva, 
a nariadenie Rady (EHS) č. 574/72 

stanovujúce postup na 
vykonávanie nariadenia (EHS) č. 

1408/71 

N Iné iné 
voľný pohyb 
pracovníkov, 

sociálne ustanovenia 

voľný pohyb 
pracovníkov, dávka 

sociálneho 
zabezpečenia, sociálna 

legislatíva 

23.12.2005 52005PC0705 

ktorým sa stanovujú pravidlá účasti 
podnikov, výskumných centier a 
vysokých škôl na akciách v rámci 

siedmeho rámcového programu a 
šírenia výsledkov výskumu (2007 - 

2013) 

N Vzdelávací systém 
iné/vzdelávací 

systém 
výskum a technický 

rozvoj 

výskumný program, 
univerzita, výskum a 

vývoj 

20.01.2006 52006PC0011 
o európskom systéme integrovanej 

štatistiky sociálnej ochrany 
N Dôchodky dôchodky/iné sociálne ustanovenia sociálne zabezpečenie 
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24.01.2006 52006PC0007 

ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 883/2004 o 

koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia, a určuje sa obsah 

prílohy XI 

N Iné iné 
sociálne 

ustanovenia, voľný 
pohyb pracovníkov 

dávka sociálneho 
zabezpečenia 

31.01.2006 52006PC0016 

ktorým sa stanovuje postup na 
vykonávanie nariadenia (ES) č. 

883/2004 o koordinácii systémov 
sociálneho zabezpečenia 

N Dôchodky dôchodky/iné sociálne ustanovenia 
dávka sociálneho 

zabezpečenia 

26.05.2005 52005PC0214 

o koordinácii postupov zadávania 
verejných zákaziek na práce, 

verejných zákaziek na dodávku 
tovaru a verejných zákaziek na 

služby 

S Iné iné 
verejné kontakty 

Európskych 
spoločenstiev 

verejná zákazka, 
pridelenie zákazky 

31.05.2005 52005PC0246 
o niektorých aspektoch organizácie 

pracovného času 
S Iné iné sociálna politika 

usporiadanie 
pracovného času, 
organizácia prác 

14.06.2005 52005PC0253 
o trhoch s finančnými nástrojmi, 

pokiaľ ide o určité termíny 
S Iné iné vnútorný trh 

finančný nástroj, 
finančný trh 

22.06.2005 52005PC0282 
o ochrane podzemných vôd pred 

znečistením 
S 

Ochrana životného 
prostredia 

ochrana životného 
prostredia 

životné prostredie 
opatrenia na kontrolu 

znečistenia, spodná 
voda, ochrana vody 

23.06.2005 52005PC0293 
o licencii riadiaceho letovej 

prevádzky Spoločenstva 
S Verejná doprava Doprava Doprava letecká premávka 

12.07.2005 52005PC0276(01) 
o trestnoprávnych opatreniach na 
zabezpečenie dodržiavania práv 

duševného vlastníctva 
S Kriminalita kriminalita 

duševné, 
priemyselné a 

obchodné 
vlastníctvo 

priemyselné 
falšovanie, trestné 

práv 
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03.08.2005 52005PC0361 

o frekvenčných pásmach určených 
pre koordinované zavedenie pan-

európskeho pozemného verejného 
rádiového selektívneho návestenia 

v Spoločenstve 

S Iné iné 
výskum a technický 

rozvoj 

elektronická pošta, 
prenosová sieť, 

telekomunikácie 

11.08.2005 52005PC0370 

týkajúca sa aproximácie právnych 
predpisov členských štátov 
vzhľadom na emisiu hluku v 
prostredí pochádzajúcu zo 

zariadení používaných vo voľnom 
priestranstve 

S Zdravotníctvo zdravotníctvo verejné zdravie 
úroveň hluku, ochrana 

proti hluk 

25.08.2005 52005PC0380 

o implementácii zásady rovnakého 
zaobchádzania s mužmi a ženami 

vo veciach zamestnanosti a 
povolania 

S Nezamestnanosť iné/nezamestnanosť 
sociálne 

ustanovenia, voľný 
pohyb pracovníkov 

pracovný trh, politika 
zamestnanosti, prístup 

k pracovnému miest 

01.09.2005 52005PC0391 

o spoločných štandardoch a 
postupoch v členských krajinách pri 

návrate štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorí majú nelegálny 

pobyt 

S Imigrácia imigrácia 
imigračná a azylová 

politika 

spätná migrácia, 
nelegálna migrácia, 

vyhostenie 

21.09.2005 52005PC0447 
o kvalite okolitého ovzdušia a 
čistejšom vzduchu pre Európu 

S 
Ochrana životného 

prostredia 
ochrana životného 

prostredia 
životné prostredie 

politika životného 
prostredia, 

znečisťovanie atmosfér 

21.09.2005 52005PC0438 

o uchovávaní údajov spracovaných 
v súvislosti s poskytovaním 
verejných elektronických 

komunikačných služieb a zmene a 
doplnení smernice 2002/58/ES  

S Kriminalita kriminalita ochrana spotrebiteľa boj proti zločin 

07.10.2005 52005PC0483 

o harmonizácii zákonom, iných 
právnych predpisov a správnych 

opatrení členských štátov 
týkajúcich sa zmluvách o 

spotrebiteľskom úvere, ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica Rady 

93/13/ES 

S Ekonomická situácia 
ekonomická 
situácia/iné 

vnútorný trh - zásady 
úver, spotrebiteľský 

úver 
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11.10.2005 52005PC0457 
o umiestňovaní pyrotechnických 

výrobkov na trhu 
S Iné iné ochrana spotrebiteľa 

voľný pohyb tovaru, 
vnútorný trh 

20.10.2005 52005PC0507 
o zlepšení prenosnosti práv na 

doplnkový dôchodok 
S Dôchodky dôchodky sociálna politika 

sociálna legislatíva, 
prevod práva na 

dôchodok 

24.10.2005 52005PC0505 
o ustanovení rámca opatrení 

Spoločenstva v oblasti námornej 
environmentálnej politiky 

S 
Ochrana životného 

prostredia 
ochrana životného 

prostredia 
životné prostredie 

politika životného 
prostredia, morské 

prostredie 

23.11.2005 52005PC0586 
o plnení povinností vlajkových 

štátov 
S 

Ochrana životného 
prostredia 

ochrana životného 
prostredia/bezpečno

sť/doprava 
doprava 

ochrana životného 
prostredia, morské 

právo, námorná 
bezpečnosť 

23.11.2005 52005PC0590 

ktorou sa ustanovujú základné 
zásady upravujúce vyšetrovanie 

nehôd v sektore námornej dopravy 
a ktorou sa menia a dopĺňajú 

smernice 1999/35/ES a 2002/59/ES 

S Verejná doprava 

doprava/ochrana 
životného 

prostredia/bezpečno
sť/doprava 

doprava 

dopravná nehoda, 
bezpečnosť pri 

preprave, námorná 
doprav 

23.11.2005 52005PC0587 

o spoločných pravidlách a normách 
pre organizácie vykonávajúce 

inšpekcie a prehliadky lodí a pre 
príslušné činnosti námorných 

úradov 

S Verejná doprava doprava doprava 
námorná bezpečnosť, 

plavidlo 

23.11.2005 52005PC0593 
o občianskoprávnej zodpovednosti 
a finančných zárukách vlastníkov 

lodí 
S Verejná doprava doprava doprava 

morské právo, 
námorná bezpečnosť 

23.11.2005 52005PC0588 o štátnom prístavnom dozore S Verejná doprava doprava doprava 
námorná doprava, 

bezpečnosť pri preprav 
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23.11.2005 52005PC0589 
ktorou sa zriaďuje monitorovací a 
informačný systém Spoločenstva 

pre lodnú dopravu 
S Verejná doprava doprava doprava 

námorná bezpečnosť, 
námorná doprav 

01.12.2005 52005PC0603 

o platobných službách na 
vnútornom trhu, ktorou sa menia a 

dopĺňajú smernice 97/7/ES, 
2000/12/ES a 2002/65/ES 

S Ekonomická situácia 
ekonomická 
situácia/iné 

voľný pohyb 
kapitálu, vnútorný 

trh - zásady 

voľný pohyb kapitálu, 
voľný pohyb tovaru, 

vnútorný trh 

05.12.2005 52005PC0618 
ktorá sa vzťahuje na obmedzenia 

uvádzania na trh a používania 
perfluóroktánsulfonátov 

S 
Ochrana životného 

prostredia 
ochrana životného 
prostredia/zdravie 

ochrana spotrebiteľa 
zdravotné riziko, 
nebezpečná látka 

13.12.2005 52005PC0646 

o koordinácii určitých ustanovení 
zákonov, iných právnych predpisov 

alebo správnych opatrení v 
členských štátoch týkajúcich sa 

vykonávania činností televízneho 
vysielania 

S Ekonomická situácia 
ekonomická 
situácia/iné 

vnútorný trh - zásady 
audiovizuálna 

produkcia, právo 
podnikať 

21.12.2005 52005PC0634 
o podpore čistých vozidiel v cestnej 

doprave 
S 

Ochrana životného 
prostredia 

ochrana životného 
prostredia/doprava 

životné prostredie 

ochrana životného 
prostredia, morské 

právo, námorná 
bezpečnosť 

21.12.2005 52005PC0667 o odpade S 
Ochrana životného 

prostredia 
ochrana životného 

prostredie 
životné prostredie 

odpadové 
hospodárstvo, 
prevencia proti 
znečisťovaniu, 

recyklácia odpad 

22.12.2005 52005PC0681 
pokiaľ ide o revíziu smerníc o 
zdravotníckych pomôckach 

S Zdravotníctvo zdravotníctvo verejné zdravie 
lekárske a chirurgické 

nástroje, zdravie 
verejnosti 
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05.01.2006 52005PC0685 

o uplatňovaní hlasovacích práv 
akcionárov spoločností, ktoré majú 

svoje sídlo v členskom štáte a 
ktorých akcie sú prijaté na 

obchodovanie na regulovanom 
trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa 

smernica 2004/109/ES 

S Ekonomická situácia 
ekonomická 
situácia/iné 

vnútorný trh - zásady oficiálny trh, burza 

18.01.2006 52006PC0015 
o vyhodnocovaní povodní a 
protipovodňových opatrení 

S 
Ochrana životného 

prostredia 
iné/ochrana 

životného prostredia 
životné prostredie 

povodeň, politika 
životného prostredia, 

prevencia pred rizikami 

 

Príloha č. 2: Legislatívne návrhy EK v období od 11/2014 do 1/2016 (tabuľka) 

DÁTUM ČÍSLO NÁZOV TYP PRIRADENÁ OBLASŤ TÉMA OBLASŤ DESKRIPTOR 

21.11.2014 52014PC0707 

ktorým sa zrušuje nariadenie Rady 
(EHS) č. 3030/93 o spoločných 
pravidlách pre dovozy určitých 

textilných výrobkov z tretích krajín 

N Iné iné textil textilný výrobok, dovoz 

28.11.2014 52014PC0715 

ktorým sa zrušujú určité akty v 
oblasti policajnej spolupráce a 

justičnej spolupráce v trestných 
veciach 

N Kriminalita kriminalita 
spravodlivosť a 

domáce veci 
boj proti zločinu, 

terorizmus 

09.12.2014 52014PC0724 
o harmonizovaných indexoch 

spotrebiteľských cien a o zrušení 
nariadenia (ES) č. 2494/95 

N 
Zvyšovanie 

cien/Inflácia 
inflácia 

hospodárska a 
menová politika 

cenový index, 
harmonizácia cien 

13.01.2015 52015PC0010 

o Európskom fonde pre strategické 
investície a o zmene nariadení (EÚ) 
č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 

 

N Ekonomická situácia ekonomická situácia hospodárska politika 
investície EÚ, 

hospodársky rast 

20.01.2015 52015PC0008 

ktorým sa ustanovuje kódex Únie o 
pravidlách upravujúcich pohyb 

osôb cez hranice (Kódex 
schengenských hraníc) 

N Imigrácia imigrácia 
spravodlivosť a 

domáce veci, voľný 
pohyb osôb 

cezhraničná 
spolupráca, prijatie 
cudzincov, hraničná 

kontrola 

04.02.2015 52015PC0046 
pokiaľ ide o zvýšenie počiatočnej 

sumy zálohových platieb 
vyplatených pre operačné 

N Nezamestnanosť nezamestnanosť 
zamestnanosť, 

vzdelávanie, 

chudoba, vytvorenie 
pracovného miesta, 

boj proti 
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programy podporované z iniciatívy 
na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí 

odborný výcvik a 
mládež 

nezamestnanosti, 
zamestnanosť 

mladých, prístup k 
pracovnému miestu 

06.02.2015 52015PC0048 

o ochrane pred účinkami 
exteritoriálneho uplatňovania 
právnych predpisov prijatých 

treťou krajinou a pred účinkami 
opatrení na nich založených alebo 

z nich vyplývajúcich 

N Ekonomická situácia 
iné/ekonomická 

situácia 
obchodná politika, 

voľný pohyb kapitálu 

medzinárodný obchod, 
tretia krajina, 

extrateritorialita 

06.02.2015 52015PC0045 
o obchodovaní s výrobkami z 

tuleňov 
N 

Problémy živ. 
Prostredia, klímy a 

energetiky 
iné 

obchodná politika, 
vnútorný trh - zásady 

živočíšny produkt, 
ochrana zvierat, 
predpisy pre lov 

09.02.2015 52015PC0049 

stanovujúce postupy Únie v oblasti 
spoločnej obchodnej politiky s 

cieľom zaistenia uplatňovania práv 
Únie podľa pravidiel 

medzinárodného obchodu, najmä 
tých, ktoré boli vytvorené pod 
záštitou Svetovej obchodnej 

organizácie 

N Ekonomická situácia ekonomická situácia 
obchodná politika, 

externé vzťahy 
medzinárodný obchod, 

obchodný spor 

11.03.2015 52015PC0121 

ktorým sa ustanovuje systém 
kontroly a vynucovania 

uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa 
vzťahuje Dohovor o budúcej 
multilaterálnej spolupráci pri 
rybolove v severovýchodnom 

Atlantiku 

N 
Problémy živ. 

Prostredia, klímy a 
energetiky 

problémy živ. 
prostredia 

politika rybného 
hospodárstva 

rybárske zdroje, 
rybolovná oblasť 

26.03.2015 52015PC0141 

ktorým sa určuje miera úpravy 
priamych platieb stanovená v 

nariadení (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ 
ide o kalendárny rok 2015 

N Ekonomická situácia ekonomická situácia 
menové opatrenia v 

oblasti 
poľnohospodárstva 

podpora 
poľnohospodárstva, 

finančná kontrola 

14.04.2015 52015PC0154 

ktorým sa vykonáva ochranná 
doložka a mechanizmus proti 

obchádzaniu, ktorými sa stanovuje 
dočasné pozastavenie colných 

preferencií obsiahnutých v Dohode 
o pridružení medzi Európskou 

úniou a Európskym spoločenstvom 

N Ekonomická situácia ekonomická situácia 
clá: pozastavenia 

platieb 
colná preferencia, 

Moldavsko 
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pre atómovú energiu a ich 
členskými štátmi na jednej strane a 
Moldavskou republikou na strane 

druhej 

14.04.2015 52015PC0155 

ktorým sa vykonáva mechanizmus 
proti obchádzaniu, ktorým sa 

stanovuje dočasné pozastavenie 
colných preferencií obsiahnutých v 

Dohode o pridružení medzi 
Európskou úniou a Európskym 
spoločenstvom pre atómovú 

energiu a ich členskými štátmi na 
jednej strane a Gruzínskom na 

strane druhej 

N Ekonomická situácia ekonomická situácia 
clá: pozastavenia 

platieb 
colná preferencia, 

Gruzínsko 

17.04.2015 52015PC0157 
o obchode s určitými výrobkami z 

ocele medzi Európskou úniou a 
Kazašskou republikou 

N Iné iné oceliarsky priemysel 
vývozná licencia, 

pôvodný výrobok, 
dohoda o obchode 

22.04.2015 52015PC0177 

pokiaľ ide o možnosť členských 
štátov obmedziť alebo zakázať 

používanie geneticky 
modifikovaných potravín a krmív 

na svojom území 

N 
Problémy živ. 

Prostredia, klímy a 
energetiky 

životné 
prostredie/zdravie 

potraviny, krmivo 
pre zvieratá 

krmivo pre zvieratá, 
ľudská výživa, 

zdravotnícka inšpekcia 

22.04.2015 52015PC0174 

ktorým sa zrušuje smernica Rady 
76/621/EHS týkajúca sa stanovenia 

maximálneho obsahu kyseliny 
erukovej v olejoch a tukoch a 

nariadenie Rady (ES) č. 320/2006, 
ktorým sa stanovuje dočasný režim 

pre reštrukturalizáciu 
cukrovarníckeho priemyslu 

N Iné iné 
potraviny, 

aproximácia práva 
ľudská výživa, 

potravinová inšpekcia 

24.04.2015 52015PC0180 

o viacročnom pláne obnovy 
populácie tuniaka modroplutvého 

vo východnom Atlantiku a v 
Stredozemnom mori, ktorým sa 

zrušuje nariadenie (ES) č. 302/2009 

N 
Problémy živ. 

Prostredia, klímy a 
energetiky 

problémy živ. 
prostredia 

politika rybného 
hospodárstva 

zachovanie zásob rýb, 
rybolovné predpisy 

26.05.2015 52015PC0220 

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 
19/2013, ktorým sa vykonáva 

bilaterálna ochranná doložka a 
stabilizačný mechanizmus v 

N Ekonomická situácia ekonomická situácia externé vzťahy 
tropické ovocie, 
stabilizácia trhu, 

ochranná doložka 
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súvislosti s banánmi, stanovené v 
Dohode o obchode medzi 

Európskou úniou a jej členskými 
štátmi na jednej strane a 

Kolumbiou a Peru na strane druhej, 
a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 20/2013, ktorým sa vykonáva 
bilaterálna ochranná doložka a 

stabilizačný mechanizmus v 
súvislosti s banánmi, stanovené v 

dohode, ktorou sa zakladá 
pridruženie medzi Európskou 

úniou a jej členskými štátmi na 
jednej strane a Strednou Amerikou 

na strane druhej 

10.06.2015 52015PC0282 

ktorým sa uplatňujú opatrenia na 
výrobky s pôvodom v určitých 

štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny 
afrických, karibských a 

tichomorských (AKT) štátov, 
stanovené v dohodách, ktorými sa 

uzatvárajú alebo ktoré vedú k 
uzatvoreniu dohôd o 

hospodárskom partnerstve 

N Iné iné obchodná politika 
pôvodný výrobok, 
dovoz, krajiny AKT 

18.06.2015 52015PC0294 

o vytvorení rámca Únie pre zber, 
správu a využívanie údajov v 

odvetví rybárstva a pre podporu 
vedeckých odporúčaní súvisiacich 
so spoločnou rybárskou politikou 

N 
Problémy živ. 

Prostredia, klímy a 
energetiky 

životné prostredie 
Politika rybného 

hospodárstva 

rybársky priemysel, 
spoločná rybárska 

politika, program EÚ 

24.06.2015 52015PC0303 
ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 

1683/1995 z 29. mája 1995 
stanovujúce jednotný formát víz 

N Imigrácia imigrácia voľný pohyb osôb 

doklad totožnosti, 
Schengenská dohoda, 

hraničná kontrola, 
vízová politika 

15.07.2015 52015PC0341 
ktorým sa stanovuje rámec pre 

označovanie energetickej účinnosti 
a zrušuje smernica 2010/30/EÚ 

N 
Problémy živ. 

Prostredia, klímy a 
energetiky 

energetika 
energia, životné 

prostredie 

energetická spotreba, 
ekologický dosah, 

úspora energie 

17.07.2015 52015PC0365 
ktorým sa mení nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa 

N Ekonomická situácia ekonomická situácia 
hospodárska, 

sociálna a územná 
súdržnosť 

Európsky fond 
regionálneho rozvoja, 
investícia, Európsky 
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stanovujú spoločné ustanovenia o 
Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom 

fonde, Kohéznom fonde, 
Európskom poľnohospodárskom 

fonde pre rozvoj vidieka a 
Európskom námornom a 

rybárskom fonde a ktorým sa 
stanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde, Kohéznom fonde a 
Európskom námornom a 

rybárskom fonde, pokiaľ ide o 
osobitné opatrenia pre Grécko 

 

sociálny fond, program 
EÚ, Kohézny fond, 
finančná pomoc 

09.09.2015 52015PC0452 

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 

N Imigrácia imigrácia azylová politika 
utečenec, pomoc 

utečencom, právo na 
azyl 

09.09.2015 52015PC0450 

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 

N Imigrácia imigrácia azylová politika 
pomoc utečencom, 

právo na azyl, 
migračná politika EÚ 
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17.09.2015 52015PC0460 
o zavedení núdzových 

autonómnych obchodných 
opatrení pre Tuniskú republiku 

N Ekonomická situácia 
ekonomická 

situácia/terorizmus 

obchodná politika, 
clá: voľné kvóty 

spoločenstva 

colná kvóta, Tunisko, 
hospodárska podpora 

30.09.2015 52015PC0472 

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 

N Nezamestnanosť 
ekonomická 

situácia/nezamestna
nosť 

vnútorný trh - zásady 

investícia, finančný trh, 
hospodárska 

stabilizácia, kapitálový 
trh, finančná legislatíva 

30.09.2015 52015PC0473 

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 
575/2013 o prudenciálnych 

požiadavkách na úverové inštitúcie 
a investičné spoločnosti 

N Nezamestnanosť 
ekonomická 

situácia/nezamestna
nosť 

vnútorný trh - zásady 
finančný trh, 

bankovníctvo, finančná 
legislatíva 

18.11.2015 52015PC0496 

o európskej štatistike cien 
zemného plynu a elektriny a o 
zrušení smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2008/92/ES o 
postupe Spoločenstva na zlepšenie 

transparentnosti cien plynu a 
elektrickej energie účtovaných 

priemyselným koncovým 
odberateľom 

N 
Zvyšovanie 

cien/Inflácia 

zvyšovanie 
cien/ekonomická 

situácia/energetika 

vnútorný trh - 
zásady, energia 

zemný plyn, 
energetická spotreba, 
spotreba domácnosti, 

zverejňovanie cien, 
cena energie 

24.11.2015 52015PC0586 
ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 

806/2014 s cieľom vytvoriť 
európsky systém ochrany vkladov 

N Ekonomická situácia 
inflácia/ekonomická 

situácia 

finančné 
ustanovenia, 
ekonomická a 
menová únia 

finančná inštitúcia, 
vnútorný trh, bankový 
vklad, bankový systém 

26.11.2015 52015PC0701 

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 

N Ekonomická situácia 
ekonomická 

situácia/nezamestna
nosť 

hospodárska politika 

podpora investícií, 
trvalo udržateľný 

rozvoj, hospodárska 
reforma, podpora EÚ 

30.11.2015 52015PC0583 
o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri 
verejnej ponuke cenných papierov 
alebo ich prijatí na obchodovanie 

N Ekonomická situácia ekonomická situácia vnútorný trh - zásady 
obchodné informácie, 
oficiálny trh, vnútorný 

trh, kapitálový trh 
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07.12.2015 52015PC0613 

o spoločných pravidlách v oblasti 
civilného letectva a o zriadení 
Agentúry Európskej únie pre 

bezpečnosť letectva, ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 
216/2008 

N 
Problémy živ. 

Prostredia, klímy a 
energetiky 

problém živ. 
prostredia/iné 

doprava 

letecká premávka, 
ochrana životného 
prostredia, civilné 

letectvo, bezpečnosť 
vo vzduchu 

09.12.2015 52015PC0627 
o zaistení cezhraničnej prenosnosti 

online obsahových služieb na 
vnútornom trhu 

N Iné iné vnútorný trh - zásady 

ochrana spotrebiteľa, 
prenosová sieť, 

vnútorný trh, služba, 
autorské práva, 

internet 

10.12.2015 52015PC0636 
o udržateľnom riadení vonkajších 

rybárskych flotíl, ktorým sa zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 

N 
Problémy živ. 

Prostredia, klímy a 
energetiky 

problém živ. 
prostredia/iné 

politika rybného 
hospodárstva 

riadenie rybárstva, 
povolenie na rybolov, 

vody EÚ, 
medzinárodné vody 

15.12.2015 52015PC0667 

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 
1406/2002, ktorým sa ustanovuje 
Európska námorná bezpečnostná 

agentúra 

N Imigrácia 
imigrácia/Problémy 
živ. prostredia/iné 

bezpečnostný 
systém, imigračná a 

azylová politika 

Stredozemné more, 
nelegálna migrácia, 

európska spolupráca, 
námorný dohľad, 

vonkajšie hranice EÚ 

15.12.2015 52015PC0671 

o európskej pohraničnej a 
pobrežnej stráži, ktorým sa zrušuje 

nariadenie (ES) č. 2007/2004, 
nariadenie (ES) č. 863/2007 a 

rozhodnutie Rady 2005/267/ES 

N Imigrácia imigrácia/iné 
imigračná a azylová 
politika, hraničné 

kontroly 

nelegálna migrácia, 
európska spolupráca, 

hraničná kontrola, 
policajná spolupráca, 
migračná politika EÚ 

15.12.2015 52015PC0668 

o európskom cestovnom doklade 
pre návrat neoprávnene sa 

zdržiavajúcich štátnych 
príslušníkov tretích krajín 

N Imigrácia imigrácia 
imigračná a azylová 

politika 

spätná migrácia, 
nelegálna migrácia, 

cestovný pas, prijatie 
cudzincov, migračná 

politika EÚ 

15.12.2015 52015PC0670 

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 
562/2006, pokiaľ ide o posilnenie 
kontrol na vonkajších hraniciach s 

použitím príslušných databáz 

N Imigrácia imigrácia voľný pohyb osôb 

cestovný pas, cudzí 
štátny príslušník, 

terorizmus, vnútorná 
hranica EÚ, hraničná 
kontrola, vonkajšie 

hranice EÚ 

15.12.2015 52015PC0669 
ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 
768/2005 o zriadení Agentúry pre 

N Imigrácia imigrácia 
politika rybného 
hospodárstva, 

riadenie rybárstva, 
európska spolupráca, 
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kontrolu rybného hospodárstva 
Spoločenstva (Text s významom 

pre EHP) 

bezpečnostný 
systém 

vonkajšie hranice EÚ, 
námorná bezpečnosť 

16.12.2015 52015PC0648 
ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 

575/2013, pokiaľ ide o výnimky pre 
obchodníkov s komoditami 

N Ekonomická situácia 
ekonomická 
situácia/iné 

vnútorný trh - zásady 

obchodné informácie, 
komoditný trh, 

finančná kontrola, 
trhový dohľad, 

finančná legislatíva 

27.01.2016 52016PC0031 

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 

N 
Problémy živ. 

Prostredia, klímy a 
energetiky 

problémy živ. 
prostredia/ekonomic

ká situácia/iné 
doprava 

znečistenie z 
motorových vozidiel, 
bezpečnosť na ceste, 

motorové vozidlo 

15.07.2015 52015PC0337 

ktorou sa mení smernica 
2003/87/ES s cieľom zlepšiť 

nákladovo efektívne zníženie emisií 
a investície do nízkouhlíkových 

technológií 

S 
Problémy živ. 

Prostredia, klímy a 
energetiky 

životné prostredie 
energia, životné 

prostredie 

modernizácia 
priemyslu, skleníkový 

plyn, znižovanie 
emisných plynov 

18.11.2015 52015PC0750 
ktorou sa mení smernica Rady 

91/477/EHS o kontrole získavania a 
vlastnenia zbraní 

S Terorizmus 
terorizmus/kriminalit

a 

vnútorný trh - 
zásady, bezpečnosť 

pri práci a inde 

boj proti zločinu, 
strelné zbrane a 
strelivo, kontrola 
zbrojenia, verejná 

bezpečnosť 

02.12.2015 52015PC0615 

o aproximácii zákonov, iných 
právnych predpisov a správnych 
opatrení členských štátov, pokiaľ 
ide o požiadavky na prístupnosť 

výrobkov a služieb 

S 
Zdravotníctvo a 
sociálne istoty 

zdravotníctvo/ekono
mická situácia 

vnútorný trh - zásady 
postihnutá osoba, 

vnútorný trh 

02.12.2015 52015PC0596 
ktorou sa mení smernica 94/62/ES 

o obaloch a odpadoch z obalov 
S 

Problémy živ. 
Prostredia, klímy a 

energetiky 

problémy živ. 
prostredia/ekonomic

ká situácia/iné 
životné prostredie 

boj proti plytvaniu, 
prevencia proti 

znečisťovaniu, obalový 
materiál, recyklácia 
odpadu, ekologický 

dosah, odpad, 
zneškodňovanie 

odpadu 
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02.12.2015 52015PC0593 

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 

S 
Problémy živ. 

Prostredia, klímy a 
energetiky 

problémy živ. 
prostredia/ekonomic

ká situácia 
životné prostredie 

boj proti plytvaniu, 
kvalita životného 

prostredia, recyklácia 
odpadu, ekologický 
dosah, elektronický 

odpad, 
zneškodňovanie 

odpadu 

02.12.2015 52015PC0594 
ktorou sa mení smernica Rady 

1999/31/ES o skládkach odpadov 
S 

Problémy živ. 
Prostredia, klímy a 

energetiky 

problémy živ. 
prostredia/ekonomic

ká situácia 
životné prostredie 

boj proti plytvaniu, 
kvalita životného 

prostredia, recyklácia 
odpadu, ekologický 

dosah, odpad, 
zneškodňovanie 

odpadu 

02.12.2015 52015PC0595 
ktorou sa mení smernica 

2008/98/ES o odpade 
S 

Problémy živ. 
Prostredia, klímy a 

energetiky 

problémy živ. 
prostredia/ekonomic

ká situácia 
životné prostredie 

boj proti plytvaniu, 
prevencia proti 

znečisťovaniu, kvalita 
životného prostredia, 

recyklácia odpadu, 
ekologický dosah, 

odpad, 
zneškodňovanie 

odpadu 

02.12.2015 52015PC0625 

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

terorizmu 

S Terorizmus terorizmus 
spravodlivosť a 

domáce veci 
boj proti zločinu, 

terorizmus 

03.12.2015 52015PC0616 
týkajúca sa niektorých aspektov 
práva obchodných spoločností 

S Iné iné sloboda usadiť sa 
prístup k informáciám, 

akciový kapitál, 
kodifikácia práva EÚ 

09.12.2015 52015PC0634 
o určitých aspektoch týkajúcich sa 

zmlúv o dodávaní digitálneho 
obsahu 

S Ekonomická situácia 
ekonomická 
situácia/iné 

ochrana spotrebiteľa 

ochrana spotrebiteľa, 
vnútorný trh, 

elektronický obchod, 
digitalizácia 

09.12.2015 52015PC0635 
o určitých aspektoch týkajúcich sa 
zmlúv o online a iných predajoch 

tovaru na diaľku 
S Ekonomická situácia 

ekonomická 
situácia/iné 

ochrana 
spotrebiteľa, 

obchodná politika 

ochrana spotrebiteľa, 
vnútorný trh, 
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elektronický obchod, 
digitálna technológia 

19.01.2016 52016PC0007 

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 

S Terorizmus 
terorizmus/imigrácia

/kriminalita 

priestor slobody, 
bezpečnosti a 
spravodlivosti 

tretia krajina, cudzí 
štátny príslušník, 
trestný register, 

policajná spolupráca 
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Príloha č. 3: Kódovacia schéma politických programov (tabuľka) 

1 EKONOMIKA 

11 zvýšená úloha štátu/EÚ 

111 navýšenie rozpočtu  

112 štátne vlastníctvo  

113 efektivita a hodnota peňazí nie sú prioritou  

12 znížená úloha štátu/EÚ 

121 zníženie rozpočtu (napr. reforma daňového systému)  

122 podpora privatizácie 

123 efektivita, hospodárnosť a hodnota peňazí sú prioritou 

 2 DEREGULÁCIA 

21 zvýšená štátna regulácia súkromného sektoru  

211 trhový protekcionizmus 

212 štátny zásah 

22 znížená štátna regulácia súkromného sektoru/deregulácia 

221 proti trhovému protekcionizmu (za voľný trh) 

222 proti štátnym zásahom 

3 IMIGRÁCIA 

31 spoločné imigračné/azylové politiky EÚ 

311 podpora spoločných imigračných/azylových politík EÚ 

312 odmietanie spoločných imigračných/azylových politík EÚ 

4 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

41 životné prostredie vs. ekonomický rast 

411 podpora ochrany životného prostredia/proti vývoju technológií poškodzujúcich 

živ. prostredie  

412 podpora ekonomického rastu i za cenu poškodzovania živ. prostredia/za vývoj 

všetkých technológií 
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 5 SOCIÁLNE TÉMY – ĽUDSKÉ PRÁVA 

51 spoločnosť/hodnoty  

511 liberálne hodnoty  

5111 liberálne sexuálne hodnoty (napr. práva homosexuálov, za možnosť potratov) 

5112 liberálne názory na rodinu 

5113 podpora rovného zaobchádzania s jednotlivcami 

512 konzervatívne, tradičné hodnoty  

5121 tradičné sexuálne hodnoty (napr. práva homosexuálov, téma potratov) 

5122 tradičné názory na rodinu 

5124 konzervatívne názory na rovné zaobchádzanie s jednotlivcami 

52 spoločnosť/sociálne záujmy 

521 podpora záujmu: 

5211 pracovníkov a odborov 

5212 zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov 

5213 farmárov a iných poľnohospodárov 

5214 žien 

5215 náboženských skupín 

5216 etnických skupín (napr. imigrantov) 

5217 konzumentov 

5218 starých ľudí 

5219 detí a mladých ľudí 

52110 postihnutých 

522 proti záujmu: 

5221 pracovníkov a odborov 

5222 zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov 

5223 farmárov a iných poľnohospodárov 

5224 žien 

5225 náboženských skupín 

5226 etnických skupín (napr. imigrantov) 

5227 konzumentov 

5228 starých ľudí 

5229 detí a mladých ľudí  

52210 postihnutých 

Zdroj: Gabel a Hix (2002) 
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Príloha č. 4: Dôležitosť politických postov – hodnoty (tabuľka) 

 Západná Európa Východná Európa Priemer 

Premiér 2,24 2,34 2,29 

Financie 1,63 1,66 1,65 

Zahraničné veci 1,43 1,45 1,44 

Vnútro 1,30 1,37 1,34 

Podpredseda vlády 1,24 1,22 1,23 

Hospodárstvo 1,13 1,18 1,16 

Spravodlivosť 1,07 1,15 1,11 

Obrana 0,91 1,08 0,99 

Práca a sociálne 

záležitosti 
1,04 1,04 1,04 

Zahraničný 

obchod 
0,85 1,00 1,93 

Poľnohospodárstvo 0,92 0,97 0,95 

Zdravotníctvo 1,02 0,92 0,97 

Doprava 0,87 0,92 0,89 

Školstvo 1,12 0,86 0,99 

Kultúra 0,75 0,72 0,74 

Životné prostredie 0,83 0,66 0,75 

Zdroj: Druckman a Warwick (2005); Druckam a Roberts (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


