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9.1.2019 A8-0462/75

Pozměňovací návrh 75
Rainer Wieland
za skupinu PPE

Zpráva A8-0462/2018
Richard Corbett
Změny jednacího řádu Evropského parlamentu
(2018/2170(REG))

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 11 a (nový) – odst. 4 a (nový)

Platné znění Pozměňovací návrh

4a. Tato pravidla nesmí jinak narušovat 
nebo omezovat výkon mandátu 
poslanců nebo výkon s ním spojených 
politických či jiných činností.
(Vložit v článku 11a (nový) před odstavec 5 
v případě schválení PN 20).

Or. en



AM\1174761CS.docx PE631.642v01-00
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9.1.2019 A8-0462/76

Pozměňovací návrh 76
György Schöpflin, Rainer Wieland
za skupinu PPE

Zpráva A8-0462/2018
Richard Corbett
Změny jednacího řádu Evropského parlamentu
(2018/2170(REG))

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 211 – odst. 8

Platné znění Pozměňovací návrh

8. Nepředloží-li Komise v návaznosti 
na občanskou iniciativu, která jí byla 
úspěšně předložena podle článku 9 
nařízení (EU) č. 211/2011, návrh 
právního aktu do dvanácti měsíců poté, co 
k ní vydala kladné stanovisko a ve sdělení 
uvedla opatření, která hodlá učinit, může 
věcně příslušný výbor ve spolupráci 
s organizátory občanské iniciativy 
uspořádat slyšení a v případě potřeby 
zahájit postup podle článku 46 jednacího 
řádu s cílem uplatnit právo Parlamentu 
žádat Komisi o předložení příslušného 
návrhu.

8. V návaznosti na sdělení Komise, 
kterým se stanoví její právní a politické 
závěry ohledně konkrétní občanské 
iniciativy, posoudí Parlament opatření, 
která Komise v důsledku tohoto sdělení 
přijala. Nepředloží-li Komise v návaznosti 
na občanskou iniciativu odpovídající 
návrh, může věcně příslušný výbor ve 
spolupráci s organizátory občanské 
iniciativy uspořádat slyšení. Parlament 
může dále rozhodnout, zda uskuteční 
rozpravu v plénu a zda bude tato rozprava 
zakončena přijetím usnesení. Postup 
podle čl. 211 odst. 7a jednacího řádu se 
použije obdobně. Parlament může rovněž 
rozhodnout, že využije práva, které mu 
uděluje článek 225 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, a zahájí tak postup podle 
článku 46 jednacího řádu.
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