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Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Hlava V – kapitola 3 – čl. 130 a (nový) 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 Článek 130a 

Méně závažné interpelace k písemnému 

zodpovězení 

 1. V případě méně závažných interpelací, 

které spočívají v otázkách k písemnému 

zodpovězení, mohou být Rada, Komise 

nebo místopředseda Komise, vysoký 

představitel Unie pro zahraniční věci 

a bezpečnostní politiku požádáni 

politickou skupinou nebo poslanci, kteří 

tvoří nejméně pět procent všech poslanců 

Parlamentu, aby podali informace ke 

konkrétně vymezeným tématům. 

 Otázky jsou předkládány předsedovi, který 

v případě, že jsou tyto otázky obecně v 

souladu s jednacím řádem a splňují 

kritéria stanovená v příloze III jednacího 

řádu1a, požádá adresáta, aby odpověděl ve 

lhůtě dvou týdnů; předseda může tuto 

lhůtu po konzultaci s tazateli prodloužit. 

 2. Otázky a odpovědi se zveřejňují na 

internetových stránkách Parlamentu. 

 ____________________________ 

1a Viz příloha III. 

Or. en 
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Platné znění Pozměňovací návrh 

 Článek 130b 

 Závažné interpelace k písemnému 

zodpovězení s rozpravou 

 1. V případě závažných interpelací, které 

spočívají v otázkách k písemnému 

zodpovězení s rozpravou, mohou být tyto 

otázky předloženy Radě, Komisi nebo 

místopředsedovi Komise, vysokému 

představiteli Unie pro zahraniční věci 

a bezpečnostní politiku výborem, 

politickou skupinou nebo poslanci, kteří 

tvoří nejméně pět procent všech poslanců 

Parlamentu. Otázky mohou obsahovat 

stručné vysvětlující prohlášení. 

 Otázky se předkládají písemně předsedovi, 

který v případě, že jsou tyto otázky obecně 

v souladu s jednacím řádem a splňují 

kritéria stanovená v příloze III jednacího 

řádu1a, o otázce bezodkladně informuje 

adresáta a požádá jej, aby uvedl, zda a kdy 

na ni odpoví. 

 2. Po obdržení písemné odpovědi je 

závažná interpelace zařazena do návrhu 

pořadu jednání Parlamentu v souladu s 

postupem stanoveným v článku 149. 

Rozprava se uskuteční, pokud o to požádá 

výbor, politická skupina nebo poslanci, 

kteří tvoří nejméně pět procent všech 

poslanců Parlamentu. 
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 3. Jestliže adresát odmítne na otázku 

odpovědět nebo neodpoví do tří týdnů, je 

otázka zařazena do návrhu pořadu 

jednání. Rozprava se uskuteční, pokud o 

to požádá výbor, politická skupina nebo 

poslanci, kteří tvoří nejméně pět procent 

všech poslanců Parlamentu. Před 

rozpravou může být jednomu tazateli 

umožněno uvést dodatečné důvody pro 

předložení otázky. 

 4. Otázku může přednést jeden z tazatelů. 

Odpoví na ni jeden člen příslušného 

orgánu. 

 Ustanovení čl. 123 odst. 2 až 5 týkající se 

předkládání návrhů usnesení a hlasování 

o nich se použijí obdobně. 

 5. Otázky a odpovědi se zveřejňují na 

internetových stránkách Parlamentu. 

 ____________________________ 

1a Viz příloha III. 

Or. en 
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Platné znění Pozměňovací návrh 

Kritéria pro otázky k písemnému 

zodpovězení podle článků 130 a 131 

Kritéria pro otázky k písemnému 

zodpovězení podle článků 130, 130a, 130b 
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