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9.1.2019 A8-0462/75

Pozmeňujúci návrh 75
Rainer Wieland
v mene skupiny PPE

Správa A8-0462/2018
Richard Corbett
Zmeny rokovacieho poriadku Parlamentu
(2018/2170(REG))

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 11a (nový) – odsek 4 a (nový)

Platný text Pozmeňujúci návrh

4a. Tieto pravidlá nesmú inak poškodiť 
alebo obmedziť poslancov pri výkone ich 
mandátu alebo súvisiacej politickej či inej 
činnosti.
(Vloží sa pred odsek 5 v článku 11a (nový), 
ak sa prijme pozmeňujúci návrh 20)
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9.1.2019 A8-0462/76

Pozmeňujúci návrh 76
György Schöpflin, Rainer Wieland
v mene skupiny PPE

Správa A8-0462/2018
Richard Corbett
Zmeny rokovacieho poriadku Parlamentu
(2018/2170(REG))

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 211 – odsek 8

Platný text Pozmeňujúci návrh

8. Ak Komisia nepredloží návrh 
právneho aktu na základe úspešne 
podanej iniciatívy občanov v súlade s 
článkom 9 nariadenia (EÚ) č. 211/2011 
do 12 mesiacov od vydania kladného 
stanoviska k nej a zverejnenia oznámenia 
o krokoch, ktoré chce urobiť, výbor, v 
ktorého pôsobnosti je daná 
problematika, môže zorganizovať 
vypočutie po porade s organizátormi 
iniciatívy občanov a podľa potreby môže 
uplatniť postup stanovený v článku 46 
tohto rokovacieho poriadku s cieľom 
uplatniť právo Parlamentu na požiadanie 
Komisie o predloženie vhodného návrhu.

8. V nadväznosti na oznámenie 
Komisie, v ktorom sa stanovujú jej právne 
a politické závery týkajúce sa konkrétnej 
iniciatívy občanov, Parlament posúdi 
opatrenia, ktoré Komisia prijala v 
dôsledku tohto oznámenia. Ak Komisia 
nepredloží vhodný návrh iniciatívy 
občanov, výbor, v ktorého pôsobnosti je 
daná problematika, môže zorganizovať 
vypočutie na základe konzultácie s 
organizátormi iniciatívy občanov. 
Parlament môže okrem toho rozhodnúť, 
či uskutoční rozpravu v pléne a či túto 
rozpravu ukončí prijatím uznesenia. 
Postup uvedený v článku 211 ods. 7a 
rokovacieho poriadku sa uplatní 
primerane. Parlament môže tiež 
rozhodnúť, že uplatní právo, ktoré mu 
udeľuje článok 225 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, čím aktivuje postup 
stanovený v článku 46 rokovacieho 
poriadku.
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