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7.12.2016 A8-0344/441 

Pozměňovací návrh  441 

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

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

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, 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 

Kapitola 6 – čl. 188 – odst. 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

2. O vrácení věci výboru může rovněž 

požádat politická skupina nebo nejméně 

čtyřicet poslanců před hlasováním nebo v 

jeho průběhu. O tomto návrhu se okamžitě 

hlasuje. 

2. O vrácení věci výboru může rovněž 

požádat politická skupina nebo nejméně 

dvacet pět poslanců před hlasováním nebo 

v jeho průběhu. O tomto návrhu se 

okamžitě hlasuje. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/442 

Pozměňovací návrh  442 

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

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, João Pimenta 

Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Paloma 

López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Kapitola 6 – čl. 189 – odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

1. Rozprava může být ukončena dříve, než 

je vyčerpán seznam řečníků, a to na návrh 

předsedy, nebo na žádost politické skupiny 

nebo nejméně čtyřiceti poslanců. O 

takovém návrhu nebo žádosti se okamžitě 

hlasuje. 

1. Rozprava může být ukončena dříve, než 

je vyčerpán seznam řečníků, a to na návrh 

předsedy, nebo na žádost politické skupiny 

nebo nejméně dvaceti pěti poslanců. O 

takovém návrhu nebo žádosti se okamžitě 

hlasuje. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/443 

Pozměňovací návrh  443 

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

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

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, 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 

Kapitola 6 – čl. 190 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

Na začátku rozpravy o některém bodu 

pořadu jednání může politická skupina 

nebo nejméně čtyřicet poslanců předložit 

návrh, aby byla rozprava odročena na 

určitý den a hodinu. O tomto návrhu se 

okamžitě hlasuje. 

Na začátku rozpravy o některém bodu 

pořadu jednání může politická skupina 

nebo nejméně dvacet pět poslanců 

předložit návrh, aby byla rozprava 

odročena na určitý den a hodinu. O tomto 

návrhu se okamžitě hlasuje. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/444 

Pozměňovací návrh  444 

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

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

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, 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 

Kapitola 6 – čl. 190 – odst. 4 – pododstavec 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

4. Před hlasováním nebo v jeho průběhu 

může politická skupina nebo nejméně 

čtyřicet poslanců navrhnout, aby bylo 

hlasování odloženo. O tomto návrhu se 

okamžitě hlasuje. 

4. Před hlasováním nebo v jeho průběhu 

může politická skupina nebo nejméně 

dvacet pět poslanců navrhnout, aby bylo 

hlasování odloženo. O tomto návrhu se 

okamžitě hlasuje. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/445 

Pozměňovací návrh  445 

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

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López 

Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

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 

Kapitola 6 – čl. 191 – odst. 1 – návětí 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

Denní zasedání může být přerušeno nebo 

ukončeno během rozpravy nebo během 

hlasování, jestliže tak rozhodne Parlament 

na návrh předsedy nebo na žádost politické 

skupiny nebo nejméně čtyřiceti poslanců. 

O takovém návrhu nebo žádosti se 

okamžitě hlasuje. 

Denní zasedání může být přerušeno nebo 

ukončeno během rozpravy nebo během 

hlasování, jestliže tak rozhodne Parlament 

na návrh předsedy nebo na žádost politické 

skupiny nebo nejméně dvaceti pěti 

poslanců. O takovém návrhu nebo žádosti 

se okamžitě hlasuje. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/446 

Pozměňovací návrh  446 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, 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 

Kapitola 1 – čl. 199 – odst. 1 a (nový) 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 1a. Složení výborů odráží politickou 

rozmanitost Parlamentu na základě 

postupu, o němž Parlament rozhodne na 

začátku volebního období. Poměrné 

rozdělení míst ve výborech mezi politické 

skupiny a nezařazené poslance se nesmí 

odchýlit od nejbližšího celého čísla. 

 V případě, že se politické skupiny 

na poměrném rozdělení míst v rámci 

jednoho nebo několika výborů 

nedohodnou, rozhodne Konference 

předsedů. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/447 

Pozměňovací návrh  447 

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

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

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, 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 

Kapitola 1 – čl. 199 – odst. 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

2. Pozměňovací návrhy k návrhům 

Konference předsedů jsou přípustné pouze 

tehdy, předloží-li je nejméně čtyřicet 

poslanců. Parlament rozhodne o těchto 

pozměňovacích návrzích v tajném 

hlasování. 

2. Pozměňovací návrhy k návrhům 

Konference předsedů jsou přípustné pouze 

tehdy, předloží-li je nejméně dvacet pět 

poslanců. Parlament rozhodne o těchto 

pozměňovacích návrzích v tajném 

hlasování. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/448 

Pozměňovací návrh  448 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Nikolaos 

Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou, João Ferreira 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Kapitola 2 – čl. 208 – odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

1. Pozměňovací návrhy k projednání ve 

výboru může předložit kterýkoli poslanec. 

1. Pozměňovací návrhy k projednání ve 

výboru může předložit kterýkoli poslanec, 

bez ohledu na výbor, jehož je členem. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/449 

Pozměňovací návrh  449 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, 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 215 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

Článek 215 Článek 215  

Petiční právo Petiční právo 

1. Každý občan Unie a každá fyzická 

osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se 

sídlem v členském státě má právo předložit 

samostatně či společně s dalšími občany 

nebo osobami petici Evropskému 

parlamentu ve věci, která spadá do oblasti 

činnosti Evropské unie a která se jich 

dotýká. 

1. V souladu s článkem 227 Smlouvy 

o fungování Evropské unie má každý 

občan Unie a každá fyzická osoba s 

bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem 

v členském státě právo předložit 

samostatně či společně s dalšími občany 

nebo osobami petici Evropskému 

parlamentu ve věci, která spadá do oblasti 

činnosti Evropské unie a která se jich 

dotýká. 

2. V peticích předložených 

Parlamentu musí být uvedeno jméno, státní 

příslušnost a trvalé bydliště každého 

předkladatele. 

2. V peticích předložených 

Parlamentu musí být uvedeno jméno a 

trvalé bydliště každého předkladatele. 

  

3. Pokud petici podepsalo několik 

fyzických nebo právnických osob, určí její 

signatáři zástupce a náhradní zástupce, 

kteří jsou pro účely této hlavy považováni 

za předkladatele. 

3. Pokud petici podepsalo několik 

fyzických nebo právnických osob, určí její 

signatáři zástupce a náhradní zástupce, 

kteří jsou pro účely této hlavy považováni 

za předkladatele. 

Pokud nebyly tyto osoby určeny, je za 

předkladatele považován první podepsaný 

nebo jiná vhodná osoba. 

Pokud nebyly tyto osoby určeny, je za 

předkladatele považován první podepsaný 

nebo jiná vhodná osoba. 
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4.  Každý předkladatel může podporu 

petice kdykoliv zrušit. 

4.  Každý předkladatel může svůj 

podpis pod peticí kdykoliv zrušit. 

Poté, co podporu zrušili všichni 

předkladatelé, stává se petice neplatnou. 

Pokud zruší svůj podpis pod peticí všichni 

předkladatelé, stává se petice neplatnou. 

5.  Petice musí být vyhotoveny v 

jednom z úředních jazyků Evropské unie. 

5.  Petice musí být vyhotoveny v 

jednom z úředních jazyků Evropské unie. 

Petice vyhotovené v jiném jazyce jsou 

brány v potaz pouze tehdy, pokud 

předkladatel přiloží překlad v jednom z 

úředních jazyků. Korespondence 

předkladatelů s Parlamentem se vede v 

úředním jazyce, do něhož je dokument 

přeložen. 

Petice vyhotovené v jiném jazyce jsou 

brány v potaz pouze tehdy, pokud 

předkladatel přiloží překlad v jednom z 

úředních jazyků. Korespondence 

předkladatelů s Parlamentem se vede v 

úředním jazyce, do něhož je dokument 

přeložen. 

Předsednictvo může rozhodnout o tom, že 

petice a korespondence s předkladateli 

mohou být vypracovány v jiných jazycích 

používaných v členském státě. 

Předsednictvo může rozhodnout o tom, že 

petice a korespondence s předkladateli 

mohou být vypracovány v jiných jazycích, 

jež jsou podle ústavního řádu těchto 

členských států úředními jazyky na jejich 

celém území nebo jeho části. 

 5a.  Petice lze předkládat buď poštou, 

nebo prostřednictvím petičního portálu, 

který je k dispozici na internetových 

stránkách Parlamentu a na němž je 

uveden návod, jak formulovat petici, aby 

splňovala požadavky odstavců 1 a 2. 

 5b. V případě, že se několik petic týká 

stejného předmětu, je možné je 

projednávat společně. 

6.  Petice se zapíší do rejstříku v 

pořadí, v jakém byly obdrženy, pokud 

splňují podmínky stanovené v odstavci 2; 

petice, které tyto podmínky nesplňují, 

budou odloženy a předkladatel bude 

informován o důvodech tohoto postupu 

6.  Petice se zapíší do rejstříku v 

pořadí, v jakém byly obdrženy, pokud 

splňují podmínky stanovené v odstavci 2; 

petice, které tyto podmínky nesplňují, 

budou odloženy a předkladatel bude 

informován o důvodech tohoto postupu 

7.  Petice zapsané do rejstříku předá 

předseda příslušnému výboru, který 

nejprve stanoví, zda je petice přípustná, či 

nikoliv ve smyslu článku 227 Smlouvy o 

fungování Evropské unie. 

7.  Petice zapsané do rejstříku předá 

předseda příslušnému výboru, který 

nejprve stanoví, zda je petice přípustná 

ve smyslu článku 227 Smlouvy o 

fungování Evropské unie. 

Nedosáhne-li příslušný výbor shody o 

přípustnosti petice, je tato petice 

prohlášena za přípustnou na základě 

žádosti nejméně čtvrtiny členů výboru. 

Nedosáhne-li příslušný výbor shody o 

přípustnosti petice, je tato petice 

prohlášena za přípustnou na základě 

žádosti nejméně čtvrtiny členů výboru. 
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8.  Petice, které výbor prohlásí za 

nepřípustné, budou odloženy a předkladatel 

bude informován o tomto rozhodnutí a o 

jeho důvodech. Pokud je to možné, mohou 

být doporučeny jiné prostředky nápravy. 

8.  Petice, které výbor prohlásí za 

nepřípustné, budou odloženy a předkladatel 

bude informován o tomto rozhodnutí a o 

jeho důvodech. Pokud je to možné, mohou 

být doporučeny jiné prostředky nápravy. 

9. Petice se po zapsání obecně stávají 

veřejným dokumentem a Parlament může 

jméno předkladatele a obsah petice z 

důvodu transparentnosti zveřejnit. 

9. Petice se po zapsání stávají 

veřejným dokumentem a Parlament může 

jméno předkladatele a 

případných spolupředkladatelů 

a podporovatelů petice a obsah petice 

z důvodu transparentnosti zveřejnit. 

Předkladatel petice, spolupředkladatelé 

a podporovatelé petice jsou o tom 

informováni. 

10.  Bez ohledu na odstavec 9 mohou 

předkladatelé požadovat utajení svého 

jména za účelem ochrany svého soukromí; 

v tomto případě musí Parlament tento 

požadavek splnit. 

10.  Bez ohledu na odstavec 9 mohou 

předkladatelé, spolupředkladatelé nebo 

podporovatelé petice požadovat utajení 

svého jména za účelem ochrany svého 

soukromí; v tomto případě musí Parlament 

tento požadavek splnit. 

Pokud předkladatelova stížnost nemůže být 

z důvodu anonymity prošetřena, jsou s 

předkladatelem konzultovány následné 

kroky. 

Pokud předkladatelova stížnost nemůže být 

z důvodu anonymity prošetřena, jsou s 

předkladatelem konzultovány následné 

kroky. 

 10a. Za účelem ochrany práv třetích 

stran může Parlament z vlastního podnětu 

nebo na žádost příslušné třetí strany 

zacházet s peticí, popřípadě s údaji, které 

jsou v ní obsaženy, anonymně, pokud to 

považuje za vhodné.  

11.  Předkladatel může požadovat, aby 

se s jeho peticí zacházelo důvěrně; v tomto 

případě musí Parlament učinit příslušná 

opatření, aby zajistil, aby obsah petice 

nebyl zveřejněn. Předkladatel je 

informován o tom, za jakých podmínek se 

toto ustanovení použije. 

 

12.  Považuje-li to výbor za vhodné, 

může věc postoupit veřejnému ochránci 

práv. 

 

13.  Petice zaslané Evropskému 

parlamentu fyzickými nebo právnickými 

osobami, které nejsou občany Evropské 

unie ani nemají bydliště nebo sídlo v 

členském státě, se zapisují do rejstříku a 

13.  Petice zaslané Evropskému 

parlamentu fyzickými nebo právnickými 

osobami, které nejsou občany Evropské 

unie ani nemají bydliště nebo sídlo v 

členském státě, se zapisují do rejstříku a 
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zakládají odděleně. Předseda zasílá výpis 

takových petic obdržených během 

uplynulého měsíce s uvedením jejich 

předmětu výboru příslušnému k 

posuzování petic, který si může vyžádat ty, 

které chce projednávat. 

zakládají odděleně. Předseda zasílá výpis 

takových petic obdržených během 

uplynulého měsíce s uvedením jejich 

předmětu výboru příslušnému k 

posuzování petic, který si může vyžádat ty, 

které chce projednávat. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/450 

Pozměňovací návrh  450 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Paloma López 

Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 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 216 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

Článek 216 Článek 216  

Posuzování petic Posuzování petic 

1.  Přípustné petice posuzuje příslušný 

výbor v rámci své běžné činnosti; projedná 

je buď na řádné schůzi nebo písemným 

postupem. Předkladatelé mohou být 

pozváni na schůze výboru, pokud je jejich 

petice projednávána, nebo pokud o to sami 

požádají. Je na úvaze předsedy, zda udělí 

předkladatelům slovo. 

1.  Přípustné petice posuzuje příslušný 

výbor v rámci své běžné činnosti; projedná 

je buď na řádné schůzi nebo písemným 

postupem. Předkladatelé mohou být 

pozváni na schůze výboru, pokud je jejich 

petice projednávána, nebo pokud o to sami 

požádají. Je na úvaze předsedy, zda udělí 

předkladatelům slovo. 

2.  Výbor se může rozhodnout 

vypracovat v souladu s čl. 52 odst. 1 

zprávu z vlastního podnětu na základě 

přípustné petice nebo může Parlamentu 

předložit stručný návrh usnesení, pokud 

Konference předsedů proti tomu nevznese 

námitky. Tyto návrhy usnesení se zařadí na 

pořad jednání dílčího zasedání nejpozději 

osm týdnů poté, co je výbor přijal. O těchto 

návrzích usnesení se hlasuje v jediném 

hlasování a bez rozpravy, pokud 

Konference předsedů výjimečně 

nerozhodne o použití článku 151. 

2. Výbor se může rozhodnout 

předložit Parlamentu na základě přípustné 

petice stručný návrh usnesení, pokud je 

o tom informována Konference předsedů 

výborů a pokud proti tomu nevznese 

Konference předsedů námitky. Tyto 

návrhy usnesení se zařadí na pořad jednání 

dílčího zasedání nejpozději osm týdnů 

poté, co je výbor přijal. O těchto návrzích 

usnesení se hlasuje v jediném hlasování. 

Konference předsedů může navrhnout 

použití článku 151, v opačném případě se 

návrhy přijímají bez rozpravy. 

V souladu s článkem 53 a přílohou VI si 

výbor může vyžádat stanovisko ostatních 

výborů, které jsou příslušné pro 

 



 

AM\1112174CS.docx  PE596.594v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

projednávanou otázku. 

3. Pokud se zpráva zabývá zejména 

uplatňováním či výkladem práva Unie 

nebo navrhovanými změnami stávajících 

právních předpisů, přidruží se věcně 

příslušný výbor v souladu s čl. 53 odst. 1 a 

čl. 54 první a druhou odrážkou. Návrhy k 

začlenění do návrhu usnesení zaslané 

věcně příslušným výborem přijme 

příslušný výbor bez hlasování, pokud se 

tyto návrhy týkají uplatňování či výkladu 

práva Unie či změn stávajících právních 

předpisů. Pokud příslušný výbor tyto 

návrhy nepřijme, může je přidružený výbor 

předložit přímo Parlamentu. 

3. Pokud má výbor v úmyslu 

vypracovat ve vztahu k přípustné petici 

zprávu z vlastního podnětu podle čl. 52 

odst. 1, která by se zabývala zejména 

uplatňováním či výkladem práva Unie 

nebo navrhovanými změnami stávajících 

právních předpisů, přidruží se věcně 

příslušný výbor v souladu s článkem 53 a 

článkem 54. Návrhy k začlenění do návrhu 

usnesení zaslané věcně příslušným 

výborem přijme příslušný výbor bez 

hlasování, pokud se tyto návrhy týkají 

uplatňování či výkladu práva Unie či změn 

stávajících právních předpisů. Pokud 

příslušný výbor tyto návrhy nepřijme, 

může je přidružený výbor předložit přímo 

Parlamentu. 

4. Vytvoří se elektronický rejstřík, ve 

kterém může každý občan vyjádřit nebo 

odmítnout podporu předkladateli petice 

tím, že připojí svůj elektronický podpis 

pod petici prohlášenou za přípustnou a 

zapsanou v rejstříku. 

4.  Signatáři mohou vyjádřit podporu 

nebo zrušit podporu přípustné petici na 

petičním portálu, který má být zpřístupněn 

na internetových stránkách Parlamentu. 

5. Při prošetřování petic, zjišťování 

skutečností a hledání řešení může výbor 

uskutečnit zjišťovací misi do členského 

státu nebo do oblasti, jichž se petice týká. 

 

Zprávy o misích vypracují ti, kdo se jich 

zúčastnili. Zprávy se po schválení 

výborem zasílají předsedovi. 

 

Cílem zjišťovacích misí a zpráv o těchto 

misích je výhradně poskytnout výboru 

nezbytné informace, aby mohl dále 

posoudit petici. Tyto zprávy se 

vypracovávají na výlučnou odpovědnost 

účastníků misí, kteří usilují o dosažení 

konsensu. Nedojde-li k dosažení 

konsensu, ve zprávě se uvedou rozdílná 

faktická zjištění nebo hodnocení. Zpráva 

se předloží výboru ke schválení jediným 

hlasováním, pokud předseda výboru v 

oprávněných případech neumožní 

předkládání pozměňovacích návrhů k 

některým částem této zprávy. Článek 56 se 

na tyto zprávy nepoužije ani přímo ani 

 



 

AM\1112174CS.docx  PE596.594v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

obdobně. Nebudou-li zprávy schváleny 

příslušným výborem, nezašlou se 

předsedovi Parlamentu. 

6.  Výbor může požádat Komisi o 

pomoc, zejména o poskytnutí informací o 

uplatňování či dodržování právních 

předpisů Unie nebo o poskytnutí 

jakýchkoli informací či dokumentů 

týkajících se petice. Zástupci Komise jsou 

zváni na schůze výboru. 

6.  Výbor může požádat Komisi o 

pomoc, zejména o poskytnutí informací o 

uplatňování či dodržování právních 

předpisů Unie nebo o poskytnutí 

jakýchkoli informací či dokumentů 

týkajících se petice. Zástupci Komise jsou 

zváni na schůze výboru. 

7.  Výbor může požádat předsedu, aby 

předal jeho stanovisko nebo doporučení 

Komisi, Radě nebo příslušným orgánům 

členských států, aby učinily opatření nebo 

se k němu vyjádřily. 

7.  Výbor může požádat předsedu, aby 

předal jeho stanovisko nebo doporučení 

Komisi, Radě nebo příslušným orgánům 

členských států, aby učinily opatření nebo 

se k němu vyjádřily. 

8.  Každých šest měsíců výbor 

informuje Parlament o výsledcích svých 

jednání. 

8.  Výbor informuje Parlament 

každoročně o výsledcích svých jednání a 

popřípadě o opatřeních přijatých Radou 

nebo Komisí na základě petic, které jim 

Parlament postoupil. 

Výbor zejména informuje Parlament o 

opatřeních přijatých Radou nebo Komisí 

na základě petic, které jim Parlament 

postoupil. 

 

Předkladatelé jsou informováni o 

rozhodnutí, které učiní výbor, a o 

důvodech tohoto rozhodnutí. 

 

Jakmile je projednávání přípustné petice 

dokončeno, je petice prohlášena za 

uzavřenou a předkladatel je o tom 

informován. 

Jakmile je projednávání přípustné petice 

dokončeno, je petice rozhodnutím výboru 

prohlášena za uzavřenou. 

 9a. Předkladatel petice je informován 

o všech příslušných rozhodnutích, které 

výbor učinil, a o jejich důvodech, a to i v 

případě, že byla jeho petice zařazena na 

seznam B. 

 9b. Projednávání petice může být na 

základě rozhodnutí výboru obnoveno, 

pokud byl výbor upozorněn na nové 

důležité skutečnosti a pokud si to 

předkladatel petice přeje. 

 9c. Výbor přijme hlasy většiny svých 

členů pokyny k zacházení s peticemi v 
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souladu s jednacím řádem. 

Or. en 

 

 

 


