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7.12.2016 A8-0344/421 

Pozměňovací návrh  421 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Miguel Viegas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 150 – odst. 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

2. O bodech zařazených do konečného 

návrhu pořadu jednání pro hlasování bez 

pozměňovacích návrhů se rovněž nevede 

rozprava, pokud Parlament při přijímání 

pořadu jednání na začátku dílčího zasedání 

nerozhodne jinak, a to na návrh 

Konference předsedů nebo na žádost 

politické skupiny nebo nejméně čtyřiceti 

poslanců. 

2. O bodech zařazených do konečného 

návrhu pořadu jednání pro hlasování bez 

pozměňovacích návrhů se rovněž nevede 

rozprava, pokud Parlament při přijímání 

pořadu jednání na začátku dílčího zasedání 

nerozhodne jinak, a to na návrh 

Konference předsedů nebo na žádost 

politické skupiny nebo nejméně dvaceti 

pěti poslanců. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/422 

Pozměňovací návrh  422 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 150 – odst. 3 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

3. Při sestavování konečného návrhu 

pořadu jednání dílčího zasedání může 

Konference předsedů navrhnout zařazení 

dalších bodů pro hlasování bez 

pozměňovacích návrhů nebo bez rozpravy. 

Při přijímání pořadu jednání nesmí 

Parlament takový návrh přijmout, pokud 

politická skupina nebo nejméně čtyřicet 

poslanců podá písemnou námitku 

nejpozději jednu hodinu před zahájením 

dílčího zasedání. 

3. Při sestavování konečného návrhu 

pořadu jednání dílčího zasedání může 

Konference předsedů navrhnout zařazení 

dalších bodů pro hlasování bez 

pozměňovacích návrhů nebo bez rozpravy. 

Při přijímání pořadu jednání nesmí 

Parlament takový návrh přijmout, pokud 

politická skupina nebo nejméně dvacet pět 

poslanců podá písemnou námitku 

nejpozději jednu hodinu před zahájením 

dílčího zasedání. 

Or. en 



 

AM\1112163CS.docx  PE596.594v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

7.12.2016 A8-0344/423 

Pozměňovací návrh  423 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 152 – odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

1. Na začátku každého dílčího 

zasedání přijme Parlament rozhodnutí 

o konečném návrhu pořadu jednání. Změny 

může navrhnout výbor, politická skupina 

nebo nejméně čtyřicet poslanců. Každý 

takový návrh musí předseda obdržet 

nejpozději jednu hodinu před zahájením 

dílčího zasedání. Předseda může dát slovo 

navrhovateli, jednomu řečníkovi ve 

prospěch návrhu a jednomu řečníkovi proti 

návrhu. Řečnická doba je nejvýše jedna 

minuta. 

1. Na začátku každého dílčího 

zasedání přijme Parlament rozhodnutí 

o konečném návrhu pořadu jednání. Změny 

může navrhnout výbor, politická skupina 

nebo nejméně dvacet pět poslanců. Každý 

takový návrh musí předseda obdržet 

nejpozději jednu hodinu před zahájením 

dílčího zasedání. Předseda může dát slovo 

navrhovateli, jednomu řečníkovi ve 

prospěch návrhu a jednomu řečníkovi proti 

návrhu. Řečnická doba je nejvýše jedna 

minuta. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/424 

Pozměňovací návrh  424 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, 

Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Článek 153 a (nový) 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 Článek 153a 

 Tematická rozprava na žádost politické 

skupiny 

 1. Na každém dílčím zasedání jsou 

v návrhu pořadu jednání vyhrazeny jeden 

nebo dva časové úseky, z nichž každý trvá 

nejméně 60 minut, na rozpravu 

o tématech týkajících se politiky Evropské 

unie nebo odpovědi Komise na určitou 

otázku. 

 2. Každá politická skupina má právo 

navrhnout aktuální téma dle svého výběru 

na nejméně jednu takovou rozpravu 

ročně. Konference předsedů zajistí, aby 

bylo toto právo v průběhu jakéhokoli 

období jednoho roku spravedlivě 

rozděleno mezi politické skupiny. 

 3. Politické skupiny předají zvolené 

aktuální téma písemně předsedovi před 

vypracováním konečného návrhu pořadu 

jednání Konferencí předsedů. Musí být 

plně dodržen čl. 38 odst. 1 týkající se 

základních práv, svobod a zásad uznaných 

článkem 6 Smlouvy o Evropské unii 

a hodnot zakotvených v jejím článku 2. 
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 4. Konference předsedů stanoví, v kterém 

časovém úseku se bude rozprava konat. 

Může rozhodnout většinou zastupující 

čtyři pětiny všech poslanců Parlamentu o 

zamítnutí určitého tématu předloženého k 

rozpravě skupinou, které je v rozporu se 

základními a lidskými právy zakotvenými 

v Listině základních práv. 

 5. Rozpravu uvede zástupce politické 

skupiny, která dané aktuální téma 

navrhla. Po tomto úvodu je řečnická doba 

rozdělena v souladu s čl. 162 odst. 4 a 5. 

 6. Rozprava se ukončuje bez přijetí 

usnesení. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/425 

Pozměňovací návrh  425 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 153 – odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

1. Politická skupina nebo nejméně 

čtyřicet poslanců může požádat, aby byla 

na pořad jednání Parlamentu zařazena 

mimořádná rozprava o záležitosti 

zásadního významu týkající se politiky 

Evropské unie. Během jednoho dílčího 

zasedání se zpravidla nekoná více než 

jedna mimořádná rozprava. 

1. Politická skupina nebo nejméně 

dvacet pět poslanců může požádat, aby 

byla na pořad jednání Parlamentu zařazena 

mimořádná rozprava o záležitosti 

zásadního významu týkající se politiky 

Evropské unie. Během jednoho dílčího 

zasedání se zpravidla nekoná více než 

jedna mimořádná rozprava. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/426 

Pozměňovací návrh  426 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 154 – odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

1. Žádost, aby rozprava o návrhu, 

který byl s Parlamentem konzultován podle 

čl. 47 odst. 1, byla považována za 

naléhavou, může podat Parlamentu 

předseda, výbor, politická skupina, 

nejméně čtyřicet poslanců, Komise nebo 

Rada. Tato žádost se podává písemně 

a musí být odůvodněna. 

1. Žádost, aby rozprava o návrhu, 

který byl s Parlamentem konzultován podle 

čl. 47 odst. 1, byla považována za 

naléhavou, může podat Parlamentu 

předseda, výbor, politická skupina, 

nejméně dvacet pět poslanců, Komise nebo 

Rada. Tato žádost se podává písemně 

a musí být odůvodněna. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/427 

Pozměňovací návrh  427 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João 

Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 158 – odst. 4 – pododstavec 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

4. Při schůzích výborů nebo delegací 

mimo běžná pracovní místa je zajištěno 

tlumočení z jazyků a do jazyků poslanců, 

kteří potvrdili účast na dané schůzi. Tento 

režim může být výjimečně uplatňován 

méně přísně, pokud s tím členové výboru 

nebo delegace souhlasí. Pokud nedojde 

k dohodě, rozhodne předsednictvo. 

4. Při schůzích výborů nebo delegací 

mimo běžná pracovní místa je zajištěno 

tlumočení z jazyků a do jazyků poslanců, 

kteří potvrdili účast na dané schůzi. Tento 

režim může být výjimečně uplatňován 

méně přísně, pokud s tím členové výboru 

nebo delegace souhlasí. Pokud nedojde 

k dohodě, musí být zajištěno tlumočení, 

aby byla dodržena zásada 

mnohojazyčnosti. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/428 

Pozměňovací návrh  428 

Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Xabier 

Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 163 – odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

Po dobu nejvýše třiceti minut v průběhu 

prvního denního zasedání každého dílčího 

zasedání udělí předseda slovo poslancům, 

kteří chtějí upozornit Parlament na 

důležitou otázku politické povahy. 

Řečnická doba pro každého poslance 

nepřesáhne jednu minutu. Předseda může 

dát poslancům opět tentýž časový prostor 

později v průběhu téhož dílčího zasedání. 

Po dobu nejvýše třiceti minut na začátku 

prvního denního zasedání každého dílčího 

zasedání udělí předseda slovo poslancům, 

kteří chtějí upozornit Parlament na 

důležitou otázku politické povahy. 

Řečnická doba pro každého poslance 

nepřesáhne jednu minutu. Předseda může 

dát poslancům opět tentýž časový prostor 

později v průběhu téhož dílčího zasedání. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/429 

Pozměňovací návrh  429 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, 

Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Článek 168 a (nový) 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 Článek 168 a 

 Prahové hodnoty 

 1. Pokud není uvedeno jinak, použijí se 

pro účely tohoto jednacího řádu tyto 

definice: 

 a) „nízkou prahovou hodnotou“ se rozumí 

jedna dvacetina všech poslanců 

Parlamentu nebo politická skupina; 

 b) „střední prahovou hodnotou“ se 

rozumí jedna desetina všech poslanců 

Parlamentu nebo politická skupina; 

 c) „vysokou prahovou hodnotou“ se 

rozumí jedna pětina všech poslanců 

Parlamentu, kterou tvoří jedna či více 

politických skupin nebo jednotliví 

poslanci, nebo jejich kombinace. 

 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. 



 

AM\1112163CS.docx  PE596.594v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 3. Pokud je pro dosažení určité prahové 

hodnoty nezbytná podpora politické 

skupiny, může skupina jednat 

prostřednictvím svého předsedy nebo 

prostřednictvím osoby, kterou předseda 

tímto jednáním pověřil. 

 4. Podpora politické skupiny se při 

uplatnění střední a vyšší prahové hodnoty 

počítá takto: 

 – pokud je v průběhu zasedání nebo 

schůze uplatněn článek, který takovou 

prahovou hodnotu stanoví: všichni 

poslanci, kteří jsou členy skupiny 

podporující návrh a kteří jsou fyzicky 

přítomni; 

 – ve všech ostatních případech: všichni 

poslanci, kteří jsou členy skupiny 

podporující návrh. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/430 

Pozměňovací návrh  430 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 168 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

3. Každé hlasování je platné při 

jakémkoli počtu hlasujících, pokud 

předseda na žádost, kterou před začátkem 

hlasování podá nejméně čtyřicet poslanců, 

v okamžiku hlasování nekonstatuje, že 

Parlament není usnášeníschopný. Pokud 

hlasování ukáže, že není přítomen 

dostatečný počet poslanců, zařadí se 

hlasování na pořad jednání příštího 

denního zasedání. 

3. Každé hlasování je platné při 

jakémkoli počtu hlasujících, pokud 

předseda na žádost, kterou před začátkem 

hlasování podá nejméně dvacet pět 

poslanců, v okamžiku hlasování 

nekonstatuje, že Parlament není 

usnášeníschopný. Pokud hlasování ukáže, 

že není přítomen dostatečný počet 

poslanců, zařadí se hlasování na pořad 

jednání příštího denního zasedání. 

Or. en 

 

 

 


