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B8-1214/2015

Změna článku 11 (Finanční zájmy poslanců, pravidla chování, povinný rejstřík 
transparentnosti a přístup do Parlamentu)

Pozměňovací návrh 1

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 11

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Parlament stanoví pravidla pro 
transparentnost finančních zájmů poslanců 
prostřednictvím kodexu chování přijatého 
většinou hlasů všech poslanců v souladu 
s článkem 232 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Kodex chování je přílohou 
k tomuto jednacímu řádu1. 

1. Parlament stanoví pravidla pro 
transparentnost finančních zájmů poslanců 
prostřednictvím kodexu chování přijatého 
většinou hlasů všech poslanců v souladu 
s článkem 232 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Kodex chování je přílohou 
k tomuto jednacímu řádu1. 

Tato pravidla nesmí v žádném případě 
narušovat nebo omezovat výkon mandátu a 
s ním spojených politických či jiných 
činností.

Tato pravidla nesmí v žádném případě 
narušovat nebo omezovat výkon mandátu a 
s ním spojených politických či jiných 
činností.

2. Chování poslanců je založeno na 
vzájemné úctě, vychází z hodnot a zásad 
vymezených v základních dokumentech 
Evropské unie, nesmí snižovat důstojnost 
Parlamentu nebo ohrozit řádný chod 
parlamentní činnosti ani narušovat klidné 
prostředí v prostorách Parlamentu. Poslanci 
dodržují pravidla Parlamentu pro nakládání 
s důvěrnými informacemi. 

2. Chování poslanců je založeno na 
vzájemné úctě, vychází z hodnot a zásad 
vymezených v základních dokumentech 
Evropské unie, nesmí snižovat důstojnost 
Parlamentu nebo ohrozit řádný chod 
parlamentní činnosti ani narušovat klidné 
prostředí v prostorách Parlamentu. Poslanci 
dodržují pravidla Parlamentu pro nakládání 
s důvěrnými informacemi. 

Nedodržení těchto zásad a pravidel může 
vést k použití opatření v souladu s články 
165, 166 a 167.

Nedodržení těchto zásad a pravidel může 
vést k použití opatření v souladu s články 
165, 166 a 167.

3. Uplatňování tohoto článku nijak 
neomezuje živost a bezprostřednost 
parlamentního jednání ani svobodu projevu 
poslanců.

3. Uplatňování tohoto článku nijak 
neomezuje živost a bezprostřednost 
parlamentního jednání ani svobodu projevu 
poslanců.

Při uplatňování tohoto článku se plně 
dodržují výsadní práva poslanců vymezená 
v primárním právu a ve statutu poslanců.

Při uplatňování tohoto článku se plně 
dodržují výsadní práva poslanců vymezená 
v primárním právu a ve statutu poslanců.

Vychází ze zásady transparentnosti a 
zaručuje, že jakékoli ustanovení v této věci 
bude oznámeno poslancům a každý 
poslanec bude osobně seznámen se svými 

Vychází ze zásady transparentnosti a 
zaručuje, že jakékoli ustanovení v této věci 
bude oznámeno poslancům a každý 
poslanec bude osobně seznámen se svými 



RE\1078593CS.doc 3/5 PE571.029v01-00

CS

právy a povinnostmi. právy a povinnostmi.

4. Na začátku každého volebního období 
určí kvestoři maximální počet asistentů, 
které může každý poslanec zaregistrovat 
(akreditovaní asistenti). 

4. Na začátku každého volebního období 
určí kvestoři maximální počet asistentů, 
které může každý poslanec zaregistrovat 
(akreditovaní asistenti). 

5. Za vydávání dlouhodobých průkazů 
opravňujících ke vstupu do Parlamentu 
osobám, které nepůsobí v orgánech 
a institucích Unie, odpovídají kvestoři. 
Tyto průkazy mají nejvýše roční platnost, 
kterou lze prodloužit. Způsoby používání 
těchto průkazů stanoví předsednictvo.

5. Za vydávání dlouhodobých průkazů 
opravňujících ke vstupu do Parlamentu 
osobám, které nepůsobí v orgánech 
a institucích Unie, odpovídají kvestoři. 
Tyto průkazy mají nejvýše roční platnost, 
kterou lze prodloužit. Způsoby používání 
těchto průkazů stanoví předsednictvo.

Tyto průkazy mohou být vydány: Tyto průkazy mohou být vydány:

– osobám, které jsou zaregistrovány 
v rejstříku transparentnosti2, nebo zastupují 
organizace, které jsou v něm 
zaregistrovány, nebo pro ně pracují, 
přičemž však z této registrace neplyne 
automaticky nárok na vystavení takového 
průkazu; 

– osobám, které jsou zaregistrovány 
v rejstříku transparentnosti2, nebo zastupují 
organizace, které jsou v něm 
zaregistrovány, nebo pro ně pracují, 
přičemž však z této registrace neplyne 
automaticky nárok na vystavení takového 
průkazu; 

– osobám, které chtějí často vstupovat do 
parlamentních prostor, ale nespadají do 
oblasti působnosti dohody o zřízení 
rejstříku transparentnosti3; 

– osobám, které chtějí často vstupovat do 
parlamentních prostor, ale nespadají do 
oblasti působnosti dohody o zřízení 
rejstříku transparentnosti3; 

– místním asistentům poslanců a osobám, 
které pomáhají členům Evropského 
hospodářského a sociálního výboru 
a Výboru regionů. 

– místním asistentům poslanců a osobám, 
které pomáhají členům Evropského 
hospodářského a sociálního výboru 
a Výboru regionů. 

6. Osoby, které jsou zaregistrovány 
v rejstříku transparentnosti, musí v rámci 
svých vztahů s Parlamentem dodržovat: 

6. Osoby, které jsou zaregistrovány 
v rejstříku transparentnosti, musí v rámci 
svých vztahů s Parlamentem dodržovat: 

– kodex chování, který je přílohou 
dohody4,

– kodex chování, který je přílohou 
dohody4,

– postupy a další povinnosti, jež vymezuje 
dohoda a

– postupy a další povinnosti, jež vymezuje 
dohoda a

– ustanovení tohoto článku a jeho 
prováděcí ustanovení. 

– ustanovení tohoto článku a jeho 
prováděcí ustanovení. 

7. Kvestoři stanoví, v jakém rozsahu se 
kodex chování uplatní na osoby, které jsou 
držiteli dlouhodobého průkazu 
opravňujícího ke vstupu do Parlamentu, ale 
nespadají do oblasti působnosti dohody. 

7. Kvestoři stanoví, v jakém rozsahu se 
kodex chování uplatní na osoby, které jsou 
držiteli dlouhodobého průkazu 
opravňujícího ke vstupu do Parlamentu, ale 
nespadají do oblasti působnosti dohody. 

8. Průkaz opravňující ke vstupu do 
Parlamentu se odejme na základě 

8. Průkaz opravňující ke vstupu do 
Parlamentu se odejme na základě 



PE571.029v01-00 4/5 RE\1078593CS.doc

CS

odůvodněného rozhodnutí kvestorů 
v těchto případech:

odůvodněného rozhodnutí kvestorů 
v těchto případech:

– vyškrtnutí z rejstříku transparentnosti, 
neexistují-li závažné důvody bránící odnětí 
průkazu;

– vyškrtnutí z rejstříku transparentnosti, 
neexistují-li závažné důvody bránící odnětí 
průkazu;

– závažného porušení povinností 
stanovených v odstavci 6.

– závažného porušení povinností 
stanovených v odstavci 6.

– nespolupracující postoj určité 
organizace či podniku, který např. odmítá 
účastnit se veřejných či neveřejných 
slyšení pořádaných parlamentními 
výbory.

9. Předsednictvo na návrh generálního 
tajemníka přijme nezbytná opatření s cílem 
používat rejstřík transparentnosti v souladu 
s ustanoveními dohody o zřízení tohoto 
rejstříku.

9. Předsednictvo na návrh generálního 
tajemníka přijme nezbytná opatření s cílem 
používat rejstřík transparentnosti v souladu 
s ustanoveními dohody o zřízení tohoto 
rejstříku.

Prováděcí ustanovení odstavců 5 až 8 jsou 
uvedena v příloze5.

Prováděcí ustanovení odstavců 5 až 8 jsou 
uvedena v příloze5.

10. Pravidla chování, práva a výsady 
bývalých poslanců se stanoví rozhodnutím 
předsednictva. Při zacházení s bývalými 
poslanci nesmí být činěny žádné rozdíly.

10. Pravidla chování, práva a výsady 
bývalých poslanců se stanoví rozhodnutím 
předsednictva. Při zacházení s bývalými 
poslanci nesmí být činěny žádné rozdíly. 

______________________ ______________________

1 Viz příloha I. 1 Viz příloha I.
2 Rejstřík zřízený na základě dohody mezi 
Evropským parlamentem a Evropskou 
komisí o zřízení rejstříku transparentnosti 
pro organizace a fyzické osoby samostatně 
činné, jež se podílejí na tvorbě a provádění 
politiky Evropské unie (viz příloha IX část 
B).

2 Rejstřík zřízený na základě dohody mezi 
Evropským parlamentem a Evropskou 
komisí o zřízení rejstříku transparentnosti 
pro organizace a fyzické osoby samostatně 
činné, jež se podílejí na tvorbě a provádění 
politiky Evropské unie (viz příloha IX část 
B).

3 Viz příloha IX část B. 3 Viz příloha IX část B.
4 Viz příloha 3 dohody obsažené v příloze 
IX části B.

4 Viz příloha 3 dohody obsažené v příloze 
IX části B.

5 Viz příloha IX část A. 5 Viz příloha IX část A. 

Or. fr

Odůvodnění

Nedávno došlo k tomu, že se určité podniky odmítly zúčastnit slyšení, která pořádal zvláštní 
výbor EP, a napomoci tak práci Evropského parlamentu, a to navzdory skutečnosti, že některé 
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z těchto podniků se obracejí přímo na jednotlivé poslance s cílem dosáhnout zohlednění svých 
zájmů a postojů při práci Parlamentu.


