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Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Článek 168 a (nový) 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 Článek 168a 

 Prahové hodnoty 

 1.  Pro účely tohoto jednacího řádu a 

pokud není uvedeno jinak, se použijí tyto 

definice: 

 a)  „nízkou prahovou hodnotou“ se 

rozumí jedna dvacetina všech poslanců 

Parlamentu nebo některá z politických 

skupin; 

 b)  „střední prahovou hodnotou“ se 

rozumí jedna desetina všech poslanců 

Parlamentu nebo některá z politických 

skupin; 

 c)  „vysokou prahovou hodnotou“ se 

rozumí jedna pětina všech poslanců 

Parlamentu nebo dvě politické skupiny. 

 2.  Pokud je pro účely zjištění toho, 

zda bylo dosaženo potřebné prahové 

hodnoty, zapotřebí podpis poslance, může 

mít formu buď vlastnoručního podpisu, 

nebo elektronického podpisu vytvořeného 

v parlamentním systému elektronického 

podpisu. V příslušných lhůtách může 

poslanec vzít svůj podpis zpět, ale posléze 

jej nesmí znovu připojit. 

 3.  Pokud je pro dosažení určité 

prahové hodnoty nezbytná podpora 

politické skupiny, jedná skupina 

prostřednictvím svého předsedy nebo 
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prostřednictvím osoby, kterou předseda 

tímto jednáním pověřil. 

 ------------------------- 

 Průřezová úprava článků a změny nových 

definic prahových hodnot stanovených v 

článku 168a 

 A.  V níže uvedených článcích nebo ve 

změnách níže uvedených článků se 

spojení „politická skupina nebo nejméně 

čtyřicet poslanců“ v jakékoli tvaroslovné 

podobě nahrazuje spojením „politická 

skupina nebo poslanci dosahující 

přinejmenším nízké prahové hodnoty“ v 

příslušném mluvnickém tvaru: 

 čl. 69 odst. 1 

 čl. 81 odst. 2 

čl. 105 odst. 6 

 čl. 108 odst. 2 

 čl. 123 odst. 2 

 čl. 150 odst. 2 

 čl. 150 odst. 3 

 čl. 153 odst. 1 

 čl. 169 odst. 1 pododstavec 1 

 čl. 170 odst. 4 pododstavec 1 

 čl. 176 odst. 1  

 čl. 188 odst. 1 pododstavec 1 

 čl. 188 odst. 2 

 čl. 189 odst. 1 pododstavec 1 

 čl. 190 odst. 1 pododstavec 1 

 čl. 190 odst. 4 

 čl. 226 odst. 4 

 čl. 231 odst. 4 

 čl. 15 odst. 1 pododstavec 1 

 čl. 38 odst. 2 

 čl. 38a odst. 1 (nový) 

 čl. 42 odst. 2 pododstavec 1a (nový) 
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 čl. 59 odst. 1 

 čl. 59 odst. 1a pododstavec 1 (nový) 

 čl. 59 odst. 1b pododstavec 4 (nový) 

 čl. 59 odst. 1b pododstavec 5 (nový) 

 čl. 63 odst. 4 

 čl. 67a odst. 1 (nový) 

 čl. 67a odst. 2 (nový) 

 čl. 67a odst. 4 (nový) 

 čl. 88 odst. 2 

 čl. 105 odst. 4 

 čl. 106 odst. 4 c (nový) 

 čl. 108 odst. 4 

 čl. 113 odst. 4a (nový) 

 čl. 118 odst. 5 pododstavec 1 

 čl. 121 odst. 3 

 čl. 122 odst. 3 

 čl. 122a odst. 4 (nový) 

 čl. 128 odst. 1 pododstavec 1 

 čl. 135 odst. 1 

 čl. 135 odst. 2 

 čl. 137 odst. 2 pododstavec 3 

 čl. 138 odst. 2 pododstavec 3 

 čl. 152 odst. 1 

 čl. 154 odst. 1 

 čl. 174 odst. 5 

 čl. 174 odst. 6 

 čl. 180 odst. 1 

 čl. 187 odst. 1 pododstavec 1 

 Příloha XVI odst. 1 c 

 V čl. 88 odst. 4 a čl. 113 odst. 4a se spojení 

„nejméně čtyřicet poslanců“ v jakékoli 

tvaroslovné podobě nahrazuje spojením 

„politická skupina nebo poslanci 

dosahující přinejmenším nízké prahové 

hodnoty“ v příslušném mluvnickém tvaru. 
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 B.  V čl. 50 odst. 1 a čl. 50 odst. 2 

prvním pododstavci se spojení „nejméně 

jedna desetina členů výboru“ v jakékoli 

tvaroslovné podobě nahrazuje spojením 

„politická skupina nebo poslanci 

dosahující přinejmenším střední prahové 

hodnoty ve výboru“ v příslušném 

mluvnickém tvaru. 

 V čl. 73a odst. 2 a čl. 150 odst. 1 druhém 

pododstavci se spojení „politické skupiny 

nebo jednotliví poslanci, kteří tvoří 

dohromady jednu desetinu poslanců 

Parlamentu“ v jakékoli tvaroslovné 

podobě nahrazuje spojením „politická 

skupina nebo poslanci dosahující 

přinejmenším střední prahové hodnoty“ v 

příslušném mluvnickém tvaru. 

 V čl. 210a odst. 4 se spojení „tři členové 

výboru“ nahrazuje spojením „politická 

skupina nebo poslanci dosahující 

přinejmenším střední prahové hodnoty ve 

výboru“ v příslušném mluvnickém tvaru. 

 C.  V čl. 15 odst. 1 se spojení 

„nejméně dvacet procent všech poslanců 

Parlamentu“ nahrazuje spojením „dvě 

politické skupiny nebo poslanci dosahující 

přinejmenším vysoké prahové hodnoty“ v 

příslušném mluvnickém tvaru. 

 V čl. 182 odst. 2 a čl. 180a odst. 2 se 

spojení „nejméně jedna pětina všech 

poslanců Parlamentu“ nahrazuje 

spojením „dvě politické skupiny nebo 

poslanci dosahující přinejmenším vysoké 

prahové hodnoty“ v příslušném 

mluvnickém tvaru. 

 V čl. 191 odst. 1 se spojení „politická 

skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců“ 

nahrazují spojením „dvě politické skupiny 

nebo poslanci dosahující přinejmenším 

vysoké prahové hodnoty“ v příslušném 

mluvnickém tvaru. 

 V čl. 204 odst. 2 prvním pododstavci a čl. 

208 odst. 2 se spojení „jedna šestina členů 

výboru“ v jakékoli tvaroslovné podobě 

nahrazuje spojením „dvě politické 
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skupiny nebo poslanci dosahující 

přinejmenším vysoké prahové hodnoty ve 

výboru“ v příslušném mluvnickém tvaru. 

 V čl. 208 odst. 3 a čl. 215 odst. 7 se spojení 

„jedna čtvrtina členů výboru“ nahrazuje 

spojením „dvě politické skupiny nebo 

poslanci dosahující přinejmenším vysoké 

prahové hodnoty ve výboru“ v příslušném 

mluvnickém tvaru. 

 D.  Tímto průřezovým zavedením 

prahových hodnot do textu není dotčeno 

přijetí, zamítnutí nebo změna výše 

uvedených článků a změn v aspektech 

jiných než prahové hodnoty. 

Or. en 

 

 

 


