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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako věcně příslušný výbor, 

aby do své zprávy začlenil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 3 – odst. 3 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

3. Na základě zprávy výboru 

příslušného pro ověřování pověřovacích 

listin ověří Parlament bezodkladně 

pověřovací listiny a rozhodne o platnosti 

mandátu každého nově zvoleného poslance 

a rozhodne také o případných sporech, 

které mu byly předloženy podle ustanovení 

aktu ze dne 20. září 1976 kromě sporů 

vyplývajících z vnitrostátních volebních 

právních předpisů. 

3. Na základě zprávy příslušného 

výboru ověří Parlament bezodkladně 

pověřovací listiny a rozhodne o platnosti 

mandátu každého nově zvoleného poslance 

a také o případných sporech, které mu byly 

předloženy podle ustanovení aktu ze dne 

20. září 1976, kromě sporů, které 

na základě tohoto aktu spadají výlučně 

do působnosti ustanovení vnitrostátních 
předpisů, na něž tento akt odkazuje. 

 Zpráva příslušného výboru se zakládá 

na úředním sdělení jednotlivých 

členských států o konečných výsledcích 

voleb, v němž jsou uvedena jména 

zvolených kandidátů a jejich případných 

náhradníků spolu s jejich pořadím 

v souladu s výsledky hlasování. 

 Mandát poslance může být potvrzen, 

pouze pokud poslanec učinil písemná 

prohlášení podle tohoto článku a přílohy I 

tohoto jednacího řádu. 

(Viz pozměňovací návrh č. 2 a 3 k čl. 3 odst. 4 pododstavcům 1 a 2 jednacího řádu.) 

Odůvodnění 

„Příslušný výbor“ je jednoznačně vymezen v příloze VI. Výraz „kromě sporů vyplývajících 

z vnitrostátních volebních právních předpisů“ není zcela v souladu s článkem 12 aktu z roku 

1976, tj. „a které nevznikají na základě ustanovení vnitrostátních předpisů, na něž tento akt 

odkazuje“. Pododstavce 1 a 2 odstavce 4 je nutné z důvodu konzistentnosti přesunout 

do odstavce 3. 
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Pozměňovací návrh  2 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

4. Zpráva příslušného výboru se 

zakládá na úředních sděleních 

jednotlivých členských států o konečných 

výsledcích voleb se jmény zvolených 

kandidátů a jejich případných 

náhradníků, spolu s jejich pořadím 

v souladu s výsledky hlasování. 

vypouští se 

(Viz pozměňovací návrh č. 1 k čl. 3 odst. 3 jednacího řádu a pozměňovací návrh č. 3 k čl. 3 

odst. 4 pododstavci 2 jednacího řádu.) 

Odůvodnění 

Pododstavce 1 a 2 odstavce 4 je nutné z důvodu konzistentnosti přesunout do odstavce 3. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

Mandát poslance může být potvrzen, 

pouze pokud poslanec učinil písemná 

prohlášení podle tohoto článku a přílohy I 

tohoto jednacího řádu. 

vypouští se 

(Viz pozměňovací návrh č. 1 k čl. 3 odst. 3 jednacího řádu a pozměňovací návrh č. 2 k čl. 3 

odst. 4 pododstavci 1 jednacího řádu.) 

Odůvodnění 

Pododstavce 1 a 2 odstavce 4 je nutné z důvodu konzistentnosti přesunout do odstavce 3. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 3 
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Platné znění Pozměňovací návrh 

Na základě zprávy příslušného výboru se 

může Parlament kdykoli vyjádřit ke sporu 

ohledně platnosti mandátu jakéhokoli 

poslance. 

4. Na základě návrhu příslušného 

výboru Parlament bezodkladně ověří 

pověřovací listiny poslanců, kteří 

nahrazují odcházející poslance, přičemž 

se může kdykoli vyjádřit ke sporu ohledně 

platnosti mandátu kteréhokoli poslance. 

Odůvodnění 

Tento odstavec se stává odstavcem 4. Tento pozměňovací návrh ujasňuje postup, který se 

použije, pokud jsou v průběhu volebního období někteří poslanci nahrazeni jinými. Použití 

slova „návrh“ místo slova „zpráva“ umožňuje aplikovat v případech, které nejsou 

problematické, zjednodušený postup. Tato změna je v souladu se stávající praxí. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

6.  Příslušný výbor zajistí, aby veškeré 

informace, které by mohly ovlivnit výkon 

mandátu poslance Evropského parlamentu 

nebo pořadí náhradníků, předaly orgány 

členského státu nebo Unie neprodleně 

Parlamentu, a to s uvedením data nabytí 

účinnosti, jde-li o jmenování. 

6. Příslušný výbor zajistí, aby veškeré 

informace, které by mohly ovlivnit 

volitelnost poslance Evropského 

parlamentu nebo volitelnost či pořadí 

náhradníků, předaly orgány členského státu 

nebo Unie neprodleně Parlamentu, a to 

s uvedením data nabytí účinnosti, jde-li 

o jmenování. 

Odůvodnění 

Nové znění je přesnější a lépe odráží důvody tohoto ustanovení. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

1. Funkční období poslance se řídí 

aktem ze dne 20. září 1976. Kromě toho 

1. Funkční období poslance začíná 

a končí v souladu s články 5 a 13 aktu 
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končí mandát také úmrtím poslance, nebo 

pokud se poslanec vzdá mandátu. 

ze dne 20. září 1976. 

Odůvodnění 

Jelikož se na všechny tyto případy vztahuje akt z roku 1976 – do čl. 13 odst. 1 byl přidán 

zejména případ, kdy se poslanec „vzdá mandátu“ a případ „úmrtí nebo odstoupení“ –, je 

druhá věta tohoto odstavce zbytečná. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 4 – odst. 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

2. Každý poslanec zůstává ve funkci 

do zahájení prvního zasedání Parlamentu 

po volbách. 

vypouští se 

Odůvodnění 

Na toto ustanovení se již vztahuje článek 5 aktu z roku 1976, který je jediným právním 

zdrojem této zásady. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

Jestliže se příslušný výbor domnívá, že 

vzdání se mandátu není v souladu 

s duchem nebo literou aktu ze dne 20. září 

1976, informuje o tom Parlament, aby 

rozhodl, zda došlo k uvolnění mandátu. 

Jestliže se příslušný výbor domnívá, že 

vzdání se mandátu je v souladu s aktem 

ze dne 20. září 1976, s platností od data 

uvedeného rezignujícím poslancem 

v úředním zápisu se vyhlásí uvolnění 

mandátu a předseda o tom informuje 

Parlament. 

(Viz pozměňovací návrh č. 9 k čl. 4 odst. 3 pododstavci 3 jednacího řádu.) 

Odůvodnění 

Protože je případ problematické rezignace výjimkou, a nikoli pravidlem, měl by se druhý 



 

AD\1107167CS.docx 7/45 PE589.103v02-00 

 CS 

a třetí pododstavec řadit v opačném pořadí a jejich znění by se mělo upravit. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 3 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

V opačném případě je mandát uvolněn 

s účinností ode dne uvedeného 

odstupujícím poslancem v úředním 

zápisu. O této věci se v Parlamentu 

nehlasuje. 

Jestliže se příslušný výbor domnívá, že 

vzdání se mandátu není v souladu s aktem 

ze dne 20. září 1976, navrhne Parlamentu, 

aby rozhodl, že k uvolnění mandátu 

nedošlo. 

(Viz pozměňovací návrh č. 8 k čl. 4 odst. 3 pododstavci 2 jednacího řádu.) 

Odůvodnění 

Protože je případ problematické rezignace výjimkou, a nikoli pravidlem, měl by se druhý 

a třetí pododstavec řadit v opačném pořadí a jejich znění by se mělo upravit. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 4 – odst. 3 – výklad 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

Za určitých mimořádných okolností, 

zejména tehdy, pokud se jedno nebo více 

dílčích zasedání koná mezi datem 

účinnosti vzdání se mandátu a první 

schůzí příslušného výboru a pokud 

politická skupina, k níž odstupující 

poslanec patřil, není schopna získat 

náhradního poslance během těchto 

dílčích zasedání, protože mandát ještě 

nebyl uvolněn, se použije zjednodušený 

postup. Podle tohoto postupu má 

zpravodaj příslušného výboru pověřený 

těmito případy pravomoc přezkoumat 

neprodleně jakékoli řádně oznámené 

vzdání se mandátu, a pokud by jakékoli 

prodlení při přezkoumávání oznámení 

mělo negativní následky, seznámit s touto 

vypouští se 
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věcí předsedu výboru a podle odstavce 3 

ho požádat, aby: 

–  buď jménem výboru informoval 

předsedu Parlamentu, že může být 

potvrzeno uvolnění mandátu, nebo 

 

–  svolal mimořádnou schůzi výboru, 

která se bude zabývat konkrétními 

problémy, které zpravodaj zjistil. 

 

(Viz pozměňovací návrh č. 11 k čl. 4 bodu 3a (novému).) 

Odůvodnění 

Stávající výklad by se měl stát novým odstavcem, jehož znění by mělo být upraveno. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 4 – odst. 3a (nový) 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 3a. Pokud nebyla před začátkem 

příštího dílčího zasedání naplánována 

schůze příslušného výboru, zpravodaj 

příslušného výboru neprodleně 

přezkoumá každé řádné oznámení 

o případu, kdy se poslanec vzdal mandátu. 

Pokud by prodlení při přezkoumávání 

tohoto oznámení mělo negativní následky, 

seznámí s touto věcí předsedu výboru 

a podle odstavce 3 ho požádá, aby: 

 –  jménem výboru informoval 

předsedu Parlamentu, že může být 

vyhlášeno uvolnění mandátu, nebo 

 –  svolal mimořádnou schůzi výboru, 

která se bude zabývat konkrétními 

problémy, které zpravodaj zjistil. 

(Viz pozměňovací návrh č. 10 k výkladu čl. 4 odst. 3 jednacího řádu.) 

Odůvodnění 

Stávající výklad by se měl stát novým odstavcem, jehož znění by mělo být upraveno. 
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Pozměňovací návrh  12 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

4.  Oznámí-li příslušný orgán 

členského státu předsedovi, že podle 

právních předpisů daného členského státu 

skončilo funkční období poslance 

Evropského parlamentu, buď v důsledku 

neslučitelnosti ve smyslu čl. 7 odst. 3 aktu 

ze dne 20. září 1976, nebo zbavením 

mandátu podle čl. 13 odst. 3 uvedeného 

aktu, informuje předseda Parlament, že 

daný mandát skončil dnem, který sdělil 

členský stát, a vyzve daný členský stát, aby 

uvolněný mandát neprodleně obsadil. 

4.  Jakmile příslušné orgány 

členských států nebo Unie či dotyčný 

poslanec oznámí předsedovi jmenování 

nebo zvolení do funkce, která se neslučuje 

s výkonem mandátu poslance Evropského 

parlamentu ve smyslu čl. 7 odst. 1 nebo 2 

aktu ze dne 20. září 1976, předseda o tom 

informuje Parlament, který vyhlásí 

uvolnění mandátu s platností od data 

vzniku této neslučitelnosti. 

(Viz pozměňovací návrh č. 13 k čl. 4 odst. 4 pododstavci 2 jednacího řádu.) 

Odůvodnění 

Mělo by se změnit pořadí pododstavce 1 a 2 čl. 4 odst. 4, tak aby to odráželo pořadí případů 

neslučitelnosti uvedených v článku 7 aktu z roku 1976. Kromě toho dochází k úpravě jejich 

znění (mj. se vypouští poslední věta stávajícího odstavce 1, jelikož se jedná pouze o opakování 

stávajícího odstavce 7). 

 

Pozměňovací návrh  13 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

Jakmile příslušné orgány členských států 

nebo Unie či dotyčný poslanec oznámí 
předsedovi jmenování nebo zvolení 

do funkce, která je neslučitelná s výkonem 

mandátu poslance Evropského parlamentu 

ve smyslu čl. 7 odst. 1 nebo 2 aktu ze dne 

20. září 1976, předseda o tom informuje 

Parlament, který oznámí uvolnění 

mandátu.  

Oznámí-li příslušný orgán členského státu 
předsedovi, že podle právních předpisů 

daného členského státu skončilo funkční 

období poslance Evropského parlamentu 

buď v důsledku další neslučitelnosti 

ve smyslu čl. 7 odst. 3 aktu ze dne 20. září 

1976, nebo zbavením mandátu podle 

čl. 13 odst. 3 uvedeného aktu, informuje 

předseda Parlament, že daný mandát 

skončil dnem, který sdělil členský stát.  

Pokud členský stát žádné datum neuvede, 

považuje se za den skončení mandátu 
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datum, kdy členský stát informoval 

o skončení mandátu.  

(Viz pozměňovací návrh č. 12 k čl. 4 odst. 4 pododstavci 1 jednacího řádu.) 

Odůvodnění 

Mělo by se změnit pořadí pododstavce 1 a 2 čl. 4 odst. 4, tak aby to odráželo pořadí případů 

neslučitelnosti uvedených v článku 7 aktu z roku 1976. Kromě toho dochází k úpravě jejich 

znění (mj. pozměňovací návrh ujasňuje, že v případě, že členský stát neuvede žádné konkrétní 

datum, považuje se za den skončení funkčního období poslance datum, kdy členský stát 

informoval o skončení daného mandátu.) 

 

Pozměňovací návrh  14 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 4 – odst. 5 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

5. Orgány členských států nebo Unie 

informují předsedu o jakémkoli úkolu, 

kterým mají v úmyslu pověřit poslance. 

Předseda postoupí příslušnému výboru 

otázku slučitelnosti navrhovaného úkolu 

s literou a duchem aktu ze dne 20. září 

1976. Předseda informuje Parlament, 

poslance a příslušné orgány o závěrech 

přijatých výborem. 

5. Pokud orgány členských států nebo 

Unie informují předsedu o úkolu, kterým 

mají v úmyslu pověřit poslance, předseda 

postoupí příslušnému výboru otázku 

slučitelnosti navrhovaného úkolu s literou a 

duchem aktu ze dne 20. září 1976 a 

informuje Parlament, poslance a příslušné 

orgány o závěrech přijatých výborem. 

Odůvodnění 

Jednací řád Parlamentu nesmí ukládat povinnosti jiným orgánům, a to ani orgánům 

členských států. Tento pozměňovací návrh zajišťuje, aby čl. 4 odst. 5 odpovídal uvedené 

zásadě. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 4 – odst. 6 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

6. Za den ukončení funkčního 

období a den účinnosti uvolnění mandátu 

vypouští se 
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se považuje: 

–  pokud se poslanec vzdal mandátu: 

den, kdy Parlament potvrdí uvolněný 

mandát podle úředního zápisu o vzdání se 

mandátu; 

 

–  pokud byl poslanec jmenován nebo 

zvolen do funkce neslučitelné s výkonem 

mandátu poslance Evropského 

parlamentu ve smyslu čl. 7 odst. 1 nebo 2 

aktu ze dne 20. září 1976: den oznámení 

příslušným orgánem členského státu nebo 

Unie či dotyčným poslancem. 

 

(Viz pozměňovací návrhy č. 8–13 k čl. 4 odst. 3 a 4 jednacího řádu.) 

Odůvodnění 

Protože pozměňovací návrhy k odstavcům 3 a 4 ujasňují datum konce mandátu ve všech 

případech, které jsou uvedeny v aktu z roku 1976, stává se tento odstavec nadbytečným a měl 

by být vypuštěn. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 4 – odst. 7 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

7. Pokud Parlament potvrdí, že se 

uvolnil mandát, vyrozumí o tom dotyčný 

členský stát a vyzve jej, aby mandát 

neprodleně obsadil. 

6. Pokud Parlament potvrdí, že došlo 

k uvolnění mandátu, předseda o tom 

vyrozumí dotyčný členský stát a vyzve jej, 

aby mandát neprodleně obsadil. 

Odůvodnění 

Tato změna je v souladu se stávající praxí. Tento odstavec by se stal odstavcem 6. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 4 – odst. 8 
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Platné znění Pozměňovací návrh 

8. Případný spor týkající se platnosti 

mandátu poslance, jehož pověřovací 

listiny již byly ověřeny, musí být 

postoupen příslušnému výboru, který 

neprodleně podá Parlamentu zprávu, a to 

nejpozději na začátku nejbližšího dílčího 

zasedání. 

vypouští se 

Odůvodnění 

Podle čl. 3 odst. 4 se může Parlament kdykoli vyjádřit ke sporu ohledně platnosti mandátu 

kteréhokoli poslance, což zjevně zahrnuje spory uvedené v čl. 4 odst. 8. V závislosti 

na složitosti daného sporu se může navíc stát, že bude lhůta stanovená v čl. 4 odst. 8, 

tj. nejpozději na začátku nejbližšího dílčího zasedání, příliš krátká. Tento odstavec by tudíž 

měl být vypuštěn. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 4 – odst. 9 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

9. Parlament si vyhrazuje právo 

prohlásit mandát za neplatný nebo 

odmítnout potvrdit uvolnění mandátu, 

pokud poslanec mandát přijal nebo se jej 

vzdal na základě věcné nepřesnosti nebo 

nedostatku vůle. 

7. Parlament může prohlásit mandát 

za neplatný nebo odmítnout potvrdit 

uvolnění mandátu, pokud poslanec mandát 

přijal nebo se jej vzdal na základě věcné 

nepřesnosti nebo nedostatku vůle. 

Odůvodnění 

Tímto pozměňovacím návrhem dochází ke zdokonalení znění daného odstavce, z nějž by se 

stal odstavec 7. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 5 – odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

1. Poslanci požívají výsad a imunit 1. Poslanci požívají výsad a imunit, 
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v souladu s Protokolem o výsadách 

a imunitách Evropské unie. 

které jsou stanoveny Protokolem o 

výsadách a imunitách Evropské unie. 

Odůvodnění 

Tento odstavec opakuje znění čl. 6 odst. 2 aktu z roku 1976. Netýká se českého znění. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 5 – odst. 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

2. Poslanecká imunita není osobní 

výsadou poslanců, nýbrž zárukou 

nezávislosti Evropského parlamentu jako 

celku a jeho členů. 

2. Při výkonu svých pravomocí 

týkajících se výsad a imunit jedná 

Parlament v zájmu zachování své integrity 

jakožto demokratického zákonodárného 

shromáždění a v zájmu zajištění 

nezávislosti poslanců při plnění jejich 

povinností a případně v souladu se 

zásadou transparentnosti. Poslanecká 

imunita není osobní výsadou poslanců, 

nýbrž zárukou nezávislosti Evropského 

parlamentu jako celku a jeho členů. 

(Viz pozměňovací návrh č. 21 k čl. 6 odst. 1 jednacího řádu.) 

Odůvodnění 

Tento odstavec zakotvuje základní zásadu v oblasti poslanecké imunity a měl by být doplněn 

začleněním první věty čl. 6 odst. 1 jednacího řádu. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

1. Při výkonu svých pravomocí 

s ohledem na výsady a imunity Parlament 

jedná v zájmu zachování své integrity jako 

demokratického zákonodárného 

shromáždění a zajištění nezávislosti 

poslanců při plnění jejich povinností. 

1. Žádost o zbavení imunity se 

posuzuje v souladu s články 7, 8 a 9 

Protokolu o výsadách a imunitách 

Evropské unie a se zásadami uvedenými 

v čl. 5 odst. 2 jednacího řádu. 
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Žádost o zbavení poslanecké imunity se 

posuzuje v souladu s články 7, 8 a 9 

Protokolu o výsadách a imunitách 

Evropské unie a se zásadami uvedenými 

v tomto článku. 

(Viz pozměňovací návrh č. 20 k čl. 5 odst. 2 jednacího řádu.) 

Odůvodnění 

Z důvodu konzistentnosti by se měla první část tohoto ustanovení přesunout do čl. 5 odst. 2 

jednacího řádu. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 7 – odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

1. V případech, kdy orgány členského 

státu údajně porušily výsady nebo imunity 

současného nebo bývalého poslance, může 

být Parlament požádán v souladu 

s článkem 9 odst. 1 o vydání rozhodnutí 

ohledně toho, zda skutečně došlo 

k porušení těchto výsad a imunit. 

1. V případech, kdy orgány členského 

státu údajně porušily nebo se chystají 

porušit výsady nebo imunity současného 

nebo bývalého poslance, může být 

Parlament v souladu s článkem 9 odst. 1 

požádán o vydání rozhodnutí ohledně toho, 

zda skutečně došlo nebo pravděpodobně 

dojde k porušení těchto výsad a imunit. 

(Viz pozměňovací návrh č. 23 k čl. 7 odst. 2 jednacího řádu.) 

Odůvodnění 

Stávající znění podle všeho implikuje konečné rozhodnutí nebo jinak neodvolatelné 

rozhodnutí veřejného orgánu, takže se potenciální porušení výsad a imunit poslance stává 

irelevantní. To by však znamenalo, že žádosti o ochranu jsou možné až ve stádiu, v němž by už 

rozhodnutí Parlamentu mohlo být zbytečné. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je proto 

jasně stanovit, že o ochranu výsad a imunit poslance lze požádat už v případě jejich 

potenciálního porušení. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 7 – odst. 2 
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Platné znění Pozměňovací návrh 

2. Takovou žádost o ochranu výsad 

a imunit lze podat zejména, je-li možné se 

domnívat, že za daných okolností volný 

pohyb poslance, který jede na místo 

zasedání Parlamentu nebo se z něj vrací, 

podléhá omezením správní či jiné povahy, 

nebo že dochází k omezování práva 

vyjadřovat své názory nebo hlasovat 

během výkonu své funkce nebo že dané 

okolnosti spadají do oblasti působnosti 

článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách 

Evropské unie. 

2. Takovou žádost o ochranu výsad 

a imunit lze podat zejména, je-li možné se 

domnívat, že by za daných okolností volný 

pohyb poslance, který jede na místo 

zasedání Parlamentu nebo se z něj vrací, 

mohl podléhat omezením správní či jiné 

povahy, nebo že by mohlo docházet 

k omezování práva vyjadřovat své názory 

nebo hlasovat během výkonu své funkce 

nebo že by dané okolnosti mohly spadat 

do oblasti působnosti článku 9 Protokolu 

o výsadách a imunitách Evropské unie. 

(Viz pozměňovací návrh č. 22 k čl. 7 odst. 1 jednacího řádu.) 

Odůvodnění 

Stávající znění podle všeho implikuje konečné rozhodnutí nebo jinak neodvolatelné 

rozhodnutí veřejného orgánu, takže se potenciální porušení výsad a imunit poslance stává 

irelevantní. To by však znamenalo, že žádosti o ochranu jsou možné až ve stádiu, v němž by už 

rozhodnutí Parlamentu mohlo být zbytečné. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je proto 

jasně stanovit, že o ochranu výsad a imunit poslance lze požádat už v případě jejich 

potenciálního porušení. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 7 – odst. 3 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

3. Žádost o ochranu výsad a imunit 

poslance není přípustná, pokud již byla 

v rámci stejného soudního řízení podána 

žádost o zbavení nebo ochranu poslanecké 

imunity daného poslance, a to bez ohledu 

na to, zda již bylo v daném okamžiku 

přijato rozhodnutí, či nikoli. 

3. Žádost o ochranu výsad a imunit 

poslance není přípustná, pokud již byla 

s ohledem na tytéž skutečnosti podána 

žádost o zbavení nebo ochranu imunity 

daného poslance, a to bez ohledu na to, zda 

již bylo v daném okamžiku přijato 

rozhodnutí, či nikoli. 

(Viz pozměňovací návrh č. 25 k čl. 7 odst. 4 jednacího řádu.) 

Odůvodnění 

Odkaz na stejné soudní řízení (a nikoli na stejné skutečnosti) sice poskytuje právní jistotu, 
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mohl by však být formálně příliš restriktivní. Pokud bylo s ohledem na tytéž skutečnosti 

zahájeno trestní i občanskoprávní řízení současně, avšak přeložená žádost o zbavení určitého 

poslance imunity se týká trestního a žádost o ochranu výsad a imunit občanskoprávního 

řízení, Parlament by mohl paradoxně přijmout dvě rozdílná rozhodnutí. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 7 – odst. 4 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

4. Pokud již byla v témže soudním 

řízení podána žádost o zbavení poslanecké 

imunity určitého poslance, žádost 

o ochranu výsad a imunit tohoto poslance 

se již dále neposuzuje. 

4. Pokud již byla ohledně stejných 

skutečností podána žádost o zbavení 

imunity určitého poslance, žádost 

o ochranu výsad a imunit tohoto poslance 

se již dále neposuzuje. 

(Viz pozměňovací návrh č. 24 k čl. 7 odst. 3 jednacího řádu.) 

Odůvodnění 

Odkaz na stejné soudní řízení (a nikoli na stejné skutečnosti) sice poskytuje právní jistotu, 

mohl by však být formálně příliš restriktivní. Pokud bylo s ohledem na tytéž skutečnosti 

zahájeno trestní i občanskoprávní řízení současně, avšak přeložená žádost o zbavení určitého 

poslance imunity se týká trestního a žádost o ochranu výsad a imunit občanskoprávního 

řízení, Parlament by mohl paradoxně přijmout dvě rozdílná rozhodnutí. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 7 – odst. 5 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

5. Pokud bylo přijato rozhodnutí 

v tom smyslu, že výsady a imunity určitého 

poslance ochráněny nebudou, může daný 

poslanec požádat o přezkoumání tohoto 

rozhodnutí, jestliže předloží nové důkazy. 

Žádost o přezkoumání rozhodnutí není 

přípustná, pokud bylo na základě článku 

263 Smlouvy o fungování Evropské unie 

zahájeno řízení proti tomuto rozhodnutí 

nebo pokud má předseda Parlamentu za to, 

že nově předložené důkazy nejsou 

5. Pokud bylo přijato rozhodnutí 

v tom smyslu, že výsady a imunity určitého 

poslance ochráněny nebudou, může daný 

poslanec výjimečně požádat o přezkoumání 

tohoto rozhodnutí, jestliže předloží 

v souladu s čl. 9 odst. 1 jednacího řádu 
nové důkazy. Žádost o přezkoumání 

rozhodnutí není přípustná, pokud bylo na 

základě článku 263 Smlouvy o fungování 

Evropské unie zahájeno řízení proti tomuto 

rozhodnutí nebo pokud má předseda 
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dostatečně podloženy na to, aby byly 

důvodem k přezkoumání rozhodnutí. 

Parlamentu za to, že nově předložené 

důkazy nejsou dostatečně podloženy na to, 

aby byly důvodem k přezkoumání 

rozhodnutí. 

Odůvodnění 

Ve stávající podobě tento odstavec nestanovuje v případě žádostí o přezkoumání žádná 

omezení, a proto by mohly být opakovaně předkládány donekonečna. Slovo „výjimečně“ 

v první větě navíc pomáhá ujasnit, že k přezkoumání rozhodnutí nedochází automaticky. 

Soudní dvůr kromě toho rozhodl, že rozhodnutí ochránit (či neochránit) imunitu poslance 

není závazné (viz rozsudek ve věci Marra, EU:C:2008:579, body 38–39). 

 

Pozměňovací návrh  27 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 9 – odst. 1 – výklad 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

Poslanec nebo bývalý poslanec může být 

zastupován jiným poslancem. Jiný 

poslanec však nesmí podat žádost bez 

souhlasu poslance, kterého se týká. 

1a. Se souhlasem dotyčného poslance 

či bývalého poslance může příslušnou 

žádost podat jiný poslanec, který smí 

dotyčného poslance či bývalého poslance 

zastupovat ve všech fázích daného 

postupu. 

 Poslanec, který zastupuje dotyčného 

poslance či bývalého poslance, se nepodílí 

na přijímání rozhodnutí ve výboru. 

(Viz pozměňovací návrh č. 29 k čl. 9 odst. 5 pododstavci 1 jednacího řádu). 

Odůvodnění 

Stávající výklad by se měl stát novým odstavcem a poslední část odstavce 5 by se měla uvést 

do souladu s tímto novým zněním. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 9 – odst. 3 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

3. Výbor předloží návrh 3. Výbor předloží návrh 
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odůvodněného rozhodnutí, kterým 

doporučí přijetí či zamítnutí žádosti 

o zbavení imunity nebo žádosti o ochranu 

výsad a imunit. 

odůvodněného rozhodnutí, kterým 

doporučí přijetí či zamítnutí žádosti 

o zbavení imunity nebo žádosti o ochranu 

výsad a imunit. Pozměňovací návrhy 

nejsou přípustné. Jestliže je návrh 

zamítnut, považuje se opačné rozhodnutí 

za přijaté. 

(Viz čl. 9 odst. 8 pododstavce 1 a 5 jednacího řádu.) 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je ujasnit, že se na výbory vztahují stejné zásady, jako 

jsou zásady uvedené v čl. 9 odst. 8 jednacího řádu. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

5. Dotyčný poslanec musí dostat 

příležitost vyjádřit se; může předložit 

jakékoli dokumenty nebo jiné písemné 

doklady, které považuje za relevantní 

v dané věci a může být zastoupen jiným 

poslancem. 

5. Dotyčný poslanec musí dostat 

příležitost vyjádřit se a může předložit 

jakékoli dokumenty nebo jiné písemné 

doklady, které považuje v dané věci 

za relevantní. 

(Viz pozměňovací návrh č. 27 k výkladu čl. 9 odst. 1 jednacího řádu). 

Odůvodnění 

Stávající výklad k čl. 9 odst. 1 by se měl stát novým odstavcem, přičemž poslední část čl. 9 

odst. 5 by se měla uvést do souladu s tímto novým zněním. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 9 – odst. 6 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

6. Pokud se žádost o zbavení imunity 

týká více obvinění, může být o každém 

z nich rozhodnuto zvlášť. Zpráva výboru 

6. Pokud se žádost o zbavení imunity 

nebo o její ochranu týká více obvinění, 

může být o každém z nich rozhodnuto 
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může ve výjimečných případech 

navrhnout, aby se zbavení imunity 

vztahovalo pouze na trestní stíhání a aby 

poslanec, dokud není rozsudek 

pravomocný, nemohl být zadržen, vzat 

do vazby, nebo aby proti němu nemohla 

být přijata jiná opatření, která by mu 

bránila ve výkonu mandátu. 

zvlášť. Zpráva výboru může 

ve výjimečných případech navrhnout, aby 

se zbavení imunity nebo její ochrana 

vztahovala pouze na trestní stíhání a aby 

poslanec, dokud není rozsudek 

pravomocný, nemohl být zadržen, vzat 

do vazby, nebo aby proti němu nemohla 

být přijata jiná opatření, která by mu 

bránila ve výkonu mandátu. 

Odůvodnění 

Není důvod k tomu, aby se s oběma typy žádostí zacházelo rozdílně. Toto ustanovení by se 

mělo upravit, tak aby se vztahovalo jak na žádosti o zbavení imunity, tak i na žádosti o její 

ochranu. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 9 – odst. 8 – pododstavec 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

8. Zpráva výboru je zařazena jako 

první bod do programu jednání 
nejbližšího zasedání následujícího po dni, 

kdy byla předložena. K návrhu či 

návrhům rozhodnutí nelze předkládat 

pozměňovací návrhy. 

8. Návrh rozhodnutí výboru je 

zařazen na program nejbližšího denního 

zasedání následujícího po dni, kdy byl 

předložen. K tomuto návrhu nelze 

předkládat žádné pozměňovací návrhy. 

Odůvodnění 

Z praktických důvodů není vždy možné případ týkající se poslanecké imunity zařadit jako 

první bod programu. Tento pozměňovací návrh upravuje znění ustanovení, aby odpovídalo 

uvedené skutečnosti. Kromě toho nahrazuje slovo „zpráva“ vhodnějším výrazem „návrh 

rozhodnutí“, což odpovídá znění čl. 9 odst. 3 a 8 čtvrtého pododstavce. Navíc je zachován 

stávající mechanismus, podle něhož se o každém případu týkajícím se imunity systematicky 

hlasuje v plénu, což je nejobjektivnější a nejvhodnější způsob, jak zajistit spravedlivé jednání 

vůči všem poslancům a jak přijímat rozhodnutí o jejich imunitě ze strany celého Parlamentu.  

 

Pozměňovací návrh  32 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 9 – odst. 10 
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Platné znění Pozměňovací návrh 

10. Výbor se zabývá těmito věcmi 

a nakládá s veškerými dokumenty s co 

největší důvěrností. 

10. Výbor se zabývá těmito věcmi 

a nakládá s veškerými dokumenty s co 

největší důvěrností. Výbor vždy projedná 

žádosti týkající se jednání o imunitě na 

neveřejném jednání. 

(Viz pozměňovací návrh č. 66 k čl. 115 odst. 4 jednacího řádu.) 

Odůvodnění 

Tato nová poslední věta je přesunuta z čl. 115 odst. 4, který by se měl proto vypustit. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 9 – odst. 11 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

11. Po konzultaci s členskými státy 

může výbor vypracovat informativní 

seznam orgánů členských států, které 

mohou předložit žádost o zbavení 

poslanecké imunity. 

11. Parlament se zabývá pouze 

žádostmi o zbavení imunity, které mu 

předložily soudní orgány nebo stálé 

zastoupení členského státu. 

Odůvodnění 

„Orientační seznam“ příslušných státních orgánů zdaleka neposkytuje právní jistotu. 

V některých jurisdikcích mohou navíc předkládat žádosti o zbavení určitého poslance imunity 

i soukromé osoby, aniž by tato žádost procházela sítem kteréhokoli veřejného orgánu 

(tzv. soukromá obžaloba). Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyřešit tento problém 

na základě jasných a objektivních procesních požadavků. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 39 – odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

1. U všech návrhů legislativních aktů 

a jiných dokumentů legislativní povahy 
ověřuje věcně příslušný výbor jejich právní 

1. U všech návrhů právně závazných 

aktů ověřuje věcně příslušný výbor jejich 
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základ. právní základ. 

(Viz pozměňovací návrhy č. 35–37 k článku 39 a pozměňovací návrhy č. 46–49 k článku 63 

jednacího řádu.) 

Odůvodnění 

Výraz „právně závazné akty“ je souhrnný výraz, který lépe odráží čl. 2 odst. 1 a 2 SFEU. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 39 – odst. 3 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

3. Výbor příslušný pro právní 

záležitosti se také může otázkami 

týkajícími se právního základu návrhů 

legislativních aktů zabývat z vlastního 

podnětu. V takových případech o tom 

řádně informuje věcně příslušný výbor. 

3. Výbor příslušný pro právní 

záležitosti se může otázkami týkajícími se 

právního základu zabývat také z vlastního 

podnětu, a to v kterékoli fázi legislativního 

postupu. V takových případech o tom 

řádně informuje věcně příslušný výbor. 

(Viz pozměňovací návrhy č. 36–37 k čl. 39 odst. 4 a 5 a pozměňovací návrhy č. 47–50 

k článku 63 jednacího řádu.) 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je rozšířit možnost ověřování právního základu. 

Provádět toto ověřování by nemělo být možné pouze do chvíle, než Parlament přijme 

stanovisko v prvním čtení, ale také později. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 39 – odst. 4 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

4. Jestliže se výbor příslušný 

pro právní záležitosti rozhodne zpochybnit 

platnost nebo vhodnost právního základu, 

oznámí své závěry Parlamentu. Parlament 

o nich hlasuje před hlasováním o obsahu 

návrhu. 

4. Jestliže se výbor příslušný 

pro právní záležitosti rozhodne 

po případné výměně názorů s Radou 

a Komisí v souladu s postupy 

dohodnutými na interinstitucionální 

úrovni1a, že zpochybní platnost nebo 

vhodnost právního základu, oznámí své 
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závěry Parlamentu. Parlament o nich 

hlasuje před hlasováním o obsahu návrhu, 

aniž je tím dotčen článek 63 jednacího 

řádu. 

 __________________ 

 1aInterinstitucionální dohoda 

o zdokonalení tvorby právních předpisů 

ze dne 13. dubna 2016, odstavec 25 

(Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.) 

(Viz pozměňovací návrhy č. 35 a 37 k čl. 39 odst. 3 a 5 a pozměňovací návrhy č. 47–50 

k článku 63 jednacího řádu.) 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh k článku 39 (a v důsledku také k článku 63) je nezbytný k tomu, aby 

se přihlédlo k závazkům přijatým v Interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních 

předpisů, zejména k bodu 25 této dohody. Toto nové znění (které je nutné číst spolu s novým 

čl. 39 odst. 3 jednacího řádu) by se vztahovalo na oba případy, tj. na ty, na které se vztahuje 

bod 25 nové interinstitucionální dohody, i na ty, na něž se nevztahuje. V příslušných 

případech umožní nové znění podat žádost o opakované projednání ze strany Parlamentu 

podle článku 63 jednacího řádu (v nejnovějším znění). 

 

Pozměňovací návrh  37 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 39 – odst. 5 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

5. Není přípustné předkládat v plénu 

pozměňovací návrhy, jejichž cílem je 

změna právního základu návrhu 

legislativního aktu, aniž by věcně 

příslušný výbor nebo výbor příslušný 

pro právní záležitosti zpochybnil platnost 

a vhodnost právního základu. 

5. Není přípustné předkládat v plénu 

pozměňovací návrhy, jejichž cílem je 

změna právního základu, aniž by věcně 

příslušný výbor nebo výbor příslušný 

pro právní záležitosti zpochybnil platnost 

a vhodnost právního základu. 

(Viz pozměňovací návrh č. 35 k čl. 39 odst. 3 jednacího řádu.) 

Odůvodnění 

Z důvodu souladu s novým čl. 39 odst. 3 jednacího řádu je nutné toto ustanovení upravit. 
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Pozměňovací návrh  38 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 39 – odst. 6 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

6. Jestliže Komise nesouhlasí se 

změnou svého návrhu tak, aby odpovídal 

právnímu základu schválenému 

Parlamentem, může zpravodaj nebo 

předseda výboru příslušného pro právní 

záležitosti nebo věcně příslušného výboru 

navrhnout, aby bylo hlasování o návrhu 

odloženo na jedno z příštích denních 

zasedání. 

vypouští se 

Odůvodnění 

Toto ustanovení je nadbytečné a vztahuje se na něj již čl. 61 odst. 2 a článek 188 jednacího 

řádu. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 40 – název 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

Přenesení legislativních pravomocí Přenesení legislativních pravomocí 

a svěření prováděcích pravomocí 

(Viz pozměňovací návrh 41 k čl. 40 odst. 3 jednacího řádu). 

 

Pozměňovací návrh  40 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 40 – odst. 1 a (nový) 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 1a. Posuzuje-li Parlament návrh 

legislativního aktu, kterým se svěřují 

prováděcí pravomoci podle článku 291 

Smlouvy o fungování Evropské unie, 

věnuje pozornost zejména skutečnosti, že 

při výkonu prováděcí pravomoci není 



 

PE589.103v02-00 24/45 AD\1107167CS.docx 

CS 

Komise oprávněna ke změně ani doplnění 

legislativního aktu, a to ani pokud se 

jedná o prvky, které nejsou podstatné. 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit rozsah kontroly Parlamentu. Vychází 

z judikatury Soudního dvora (viz bod 45 rozsudku v případu C-65/13, 

ECLI:EU:C:2014:2289). 

 

Pozměňovací návrh  41 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 40 – odst. 3 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

3. Výbor příslušný k výkladu 

a uplatňování práva Unie se může 

otázkami týkajícími se přenesení 

legislativní pravomoci zabývat rovněž z 

vlastního podnětu. V takových případech o 

tom řádně informuje věcně příslušný 

výbor. 

3. Výbor příslušný k výkladu 

a uplatňování práva Unie se může 

otázkami týkajícími se přenesení 

legislativní pravomoci a svěření 

prováděcích pravomocí zabývat rovněž z 

vlastního podnětu. V takových případech o 

tom řádně informuje věcně příslušný 

výbor. 

(Viz pozměňovací návrh 39 k názvu článku 40 jednacího řádu). 

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že otázky týkající se přenesení legislativních pravomocí a otázky související 

se svěřením prováděcích pravomocí jsou často propojeny, je třeba změnit čl. 40 odst. 3 

jednacího řádu tak, aby zahrnoval oba typy otázek. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 42 – název 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

Posuzování dodržování zásady subsidiarity Posuzování dodržování zásad subsidiarity 

a proporcionality 
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Odůvodnění 

V článku 42 se hovoří také o zásadě proporcionality. 

Pozměňovací návrh  43 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 42 – odst. 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

2. Výbor příslušný k posuzování 

dodržování zásady subsidiarity se může 

rozhodnout, že dá příslušnému výboru 

doporučení ohledně návrhu legislativního 

aktu. 

2. Rozhodnout o tom, že dá věcně 

příslušnému výboru doporučení ohledně 

návrhu legislativního aktu, může pouze 

výbor příslušný k posuzování dodržování 

zásady subsidiarity. 

 

 

Pozměňovací návrh  44 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 42 – odst. 2 – pododstavec 1a (nový) 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 Pokud se věcně příslušný výbor domnívá, 

že návrh legislativního aktu či jeho části 

nejsou v souladu se zásadou subsidiarity, 

požádá o stanovisko výbor příslušný k 

posuzování dodržování zásady 

subsidiarity. Tato žádost se předkládá do 

čtyř týdnů ode dne, kdy bylo v Parlamentu 

oznámeno postoupení věcně příslušnému 

výboru. 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu, který vychází z mechanismu stanoveného v článku 39 

jednacího řádu, je posílit úlohu Parlamentu při přezkoumání dodržování zásady subsidiarity. 

 

Pozměňovací návrh  45 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 42 – odst. 3 
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Platné znění Pozměňovací návrh 

3. Jestliže vnitrostátní parlament 

zašle předsedovi odůvodněné stanovisko 
v souladu s článkem 3 Protokolu o úloze 

vnitrostátních parlamentů v Evropské unii 

a s článkem 6 Protokolu o používání 

zásad subsidiarity a proporcionality, je 

tento dokument postoupen příslušnému 

výboru a pro informaci výboru 

příslušnému k posuzování dodržování 

zásady subsidiarity. 

3. S výjimkou naléhavých případů 

uvedených v článku 4 Protokolu č. 1 

o úloze vnitrostátních parlamentů v 

Evropské unii nesmí věcně příslušný výbor 

přistoupit ke konečnému hlasování dříve, 

než uplyne lhůta osmi týdnů stanovená v 

článku 6 Protokolu č. 2 o používání zásad 
subsidiarity a proporcionality. 

(Viz pozměňovací návrh 46 k čl. 42 odst. 4 jednacího řádu). 

Odůvodnění 

Odstavce 3 a 4 článku 42 by měly být v obráceném pořadí a jejich znění je třeba tomu 

přizpůsobit. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 42 – odst. 4 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

4. S výjimkou naléhavých případů 

uvedených v článku 4 Protokolu o úloze 

vnitrostátních parlamentů v Evropské unii 

nesmí příslušný výbor přistoupit ke 

konečnému hlasování dříve, než uplyne 

lhůta osmi týdnů stanovená v článku 6 

Protokolu o používání zásad subsidiarity a 

proporcionality. 

4. Jestliže vnitrostátní parlament 

zašle předsedovi Parlamentu odůvodněné 

stanovisko v souladu s článkem 3 

Protokolu o úloze vnitrostátních 

parlamentů v Evropské unii a s článkem 6 

Protokolu o používání zásad subsidiarity 

a proporcionality, je tento dokument 

postoupen věcně příslušnému výboru a 

pro informaci výboru příslušnému k 

posuzování dodržování zásady 

subsidiarity. 

(Viz pozměňovací návrh 45 k čl. 42 odst. 3 jednacího řádu). 

Odůvodnění 

Odstavce 3 a 4 článku 42 by měly být v obráceném pořadí a jejich znění je třeba tomu 

přizpůsobit. 
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Pozměňovací návrh  47 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 63 – odst. 1 – odrážka 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

–  pokud Komise vezme svůj původní 

návrh zpět poté, co Parlament přijal svůj 

postoj, aby jej nahradila jiným zněním, 

nejde-li o zohlednění postoje Parlamentu; 

nebo  

–  pokud Komise nahradí, podstatně 

změní nebo má v úmyslu změnit svůj 

původní návrh poté, co Parlament přijal 

svůj postoj, nejde-li o zohlednění postoje 

Parlamentu. Pokud má Komise v úmyslu 

změnit právní základ uvedený v původním 

návrhu, v důsledku čehož by se neuplatnil 

řádný legislativní postup, může předseda 

Parlamentu konat i na žádost výboru 

příslušného pro právní záležitosti; 

(Viz pozměňovací návrh 35 k čl. 39 odst. 3 jednacího řádu a pozměňovací návrhy 47–50 

k článku 63 jednacího řádu). 

Odůvodnění 

(Na případ, kdy má Komise v úmyslu změnit právní základ uvedený v postoji Parlamentu, se 

již vztahuje čl. 63 odst. 1 jednacího řádu, první odrážka (změna právního základu na úkor 

Parlamentu je rozhodně podstatnou změnou). Tento pozměňovací návrh však zásadu 

objasňuje a zaručuje plné využití odborných znalostí výboru příslušného pro právní 

záležitosti. 

 

Pozměňovací návrh  48 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 63 – odst. 1 – odrážka 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

–  pokud Komise podstatně změní 

nebo má v úmyslu změnit svůj původní 

návrh, nejde-li o zohlednění postoje 

Parlamentu; nebo 

vypouští se 

(Viz pozměňovací návrh 49 k čl. 63 odst. 1 jednacího řádu). 

Odůvodnění 

Tato odrážka by měla být spojena s předchozí. 
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Pozměňovací návrh  49 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 63 – odst. 1 – odrážka 3 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

–  pokud se časem nebo změnou 

okolností podstatně změní povaha 

problému, kterého se návrh týkal; nebo 

–  pokud se časem nebo změnou 

okolností podstatně změní povaha 

problému, kterého se návrh týkal; 

(Viz pozměňovací návrhy 47 a 48 k článku 63 jednacího řádu). 

Odůvodnění 

Znění této odrážky je třeba změnit v důsledku pozměňovacích návrhů k předchozím odrážkám. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 63 – odst. 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

2. Na žádost příslušného výboru 

požádá Parlament Radu, aby opětovně 

postoupila Parlamentu návrh předložený 

Komisí podle článku 294 Smlouvy 

o fungování Evropské unie, pokud má 

Rada v úmyslu změnit právní základ 

návrhu, v důsledku čehož se neuplatní 

řádný legislativní postup. 

2. Na žádost věcně příslušného 

výboru nebo výboru příslušného pro 

právní záležitosti požádá předseda 

Parlamentu Radu, aby opětovně 

postoupila Parlamentu návrh legislativního 

aktu, pokud má Rada v úmyslu změnit 

právní základ uvedený v postoji 

Parlamentu v prvním čtení, v důsledku 

čehož se by se neuplatnil řádný legislativní 

postup. 

(Viz pozměňovací návrhy 35–36 a pozměňovací návrh 4 k článku 39 a pozměňovací návrhy 

47–50 k článku 63 jednacího řádu). 

Odůvodnění 

Obdobně jako v případě čl. 63 odst. 1 první odrážky (v pozměněném znění), čl. 63 odst. 2 by 

měl vyjasnit, že předseda Parlamentu může požádat Radu o opětovné postoupení také na 

žádost výboru příslušného pro právní záležitosti, aby mohly být plně využity odborné znalosti 

tohoto výboru, pokud jde o právní základy. 
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Pozměňovací návrh  51 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 103 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

Na žádost zpravodaje však může předseda 

výboru příslušného pro právní záležitosti 

předložit tomuto výboru ke schválení 

pozměňovací návrhy týkající se 

technických úprav, pokud jsou tyto úpravy 

nezbytné pro zajištění souladu návrhu 

s pravidly kodifikace a neznamenají 

žádnou věcnou změnu návrhu. 

Na žádost zpravodaje však může předseda 

výboru příslušného pro právní záležitosti 

předložit tomuto výboru ke schválení 

technické úpravy, pokud jsou tyto úpravy 

nezbytné pro zajištění souladu návrhu 

s pravidly kodifikace a neznamenají 

žádnou věcnou změnu návrhu. 

Odůvodnění 

Protože technické úpravy nejsou v přesném smyslu slova pozměňovacími návrhy, je cílem 

tohoto pozměňovacího návrhu zpřesnit znění tohoto ustanovení, zabránit nejasnostem a lépe 

odrážet povahu kodifikace. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 104 – odst. 3 – pododstavec 3 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

Pokud má v souladu s bodem 8 

interinstitucionální dohody příslušný 

výbor v úmyslu také předložit 

pozměňovací návrhy ke kodifikovaným 

částem návrhu, ihned sdělí svůj úmysl 

Radě a Komisi, přičemž podle článku 58 

by Komise měla výboru před hlasováním 

sdělit svůj postoj k pozměňovacím 

návrhům a to, zda má či nemá v úmyslu 

přepracovaný návrh vzít zpět. 

Předseda věcně příslušného výboru však 

může v jednotlivých případech výjimečně 

přijmout pozměňovací návrhy k částem 

návrhu na přepracování, které zůstaly 

nezměněny, pokud to považuje za 

nezbytné z naléhavých důvodů vnitřní 

logiky textu nebo protože pozměňovací 

návrhy jsou nerozlučně spjaty s jinými 

přípustnými pozměňovacími návrhy. Tyto 

důvody musí být uvedeny v písemném 

odůvodnění pozměňovacích návrhů. 

Odůvodnění 

Parlament opakovaně vyjádřil názor, že přepracování je obvyklý legislativní postup (viz bod 

41 usnesení ze dne 14. září 2011 o zlepšování právní úpravy, subsidiaritě a proporcionalitě a 

inteligentní regulaci (2011/2029(INI)). Komise se však zdráhá předkládat nové návrhy na 

přepracování kvůli pravomoci Parlamentu předkládat věcné změny v souladu se stávajícím 
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zněním tohoto ustanovení. Navrhovaná změna opět zavádí původní znění tohoto odstavce 

(pozměněného v roce 2009) s cílem vyjasnit hranice pravomocí Parlamentu předkládat 

pozměňovací návrhy a povzbudit Komisi k předkládání více návrhů na přepracování. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Hlava II – kapitola 9a (nová) 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 KAPITOLA 9A 

 AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI 

A PROVÁDĚCÍ AKTY 

 

Pozměňovací návrh  54 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 105 – odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

1. Pokud Komise předá Parlamentu 

akt v přenesené pravomoci, postoupí 

předseda Parlamentu akt výboru věcně 

příslušnému pro základní legislativní akt, 

který může rozhodnout o jmenování 

zpravodaje pro projednání jednoho nebo 

více aktů v přenesené pravomoci. 

1. Pokud Komise předá Parlamentu 

akt v přenesené pravomoci, postoupí 

předseda Parlamentu akt výboru 

příslušnému pro základní legislativní akt, 

který může rozhodnout o určení jednoho 

ze svých členů pro projednání jednoho 

nebo více aktů v přenesené pravomoci. 

(Viz pozměňovací návrh 61 k čl. 106 odst. 1 jednacího řádu). 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh zohledňuje stávající praxi, kdy návrh usnesení o vyslovení námitky 

proti aktu v přenesené pravomoci předkládá příslušný výbor buď jménem předsedy výboru, 

nebo jménem autorů původní žádosti o vyslovení námitky. 

 

Pozměňovací návrh  55 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 105 – odst. 2 – pododstavec 1 
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Platné znění Pozměňovací návrh 

2. Předseda informuje Parlament 

o datu, kdy Parlament obdržel akt 

v přenesené pravomoci ve všech úředních 

jazycích, a o lhůtě, v níž mohou být 

vysloveny námitky. Uvedená lhůta začíná 

běžet počínaje tímto dnem. 

2. Na dílčím zasedání následujícím 

po obdržení aktu předseda Parlamentu 
informuje Parlament o datu, kdy Parlament 

obdržel akt v přenesené pravomoci ve 

všech úředních jazycích, a o lhůtě, v níž 

mohou být vysloveny námitky. Uvedená 

lhůta začíná běžet počínaje dnem obdržení. 

 

Odůvodnění 

Je třeba změnit znění tohoto ustanovení, aby bylo jasné, který časový okamžik je relevantní. 

 

Pozměňovací návrh  56 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 105 – odst. 3 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

3. Věcně příslušný výbor může 

v souladu s ustanoveními základního 

legislativního aktu a poté, co záležitost 

případně konzultoval se všemi dotčenými 

výbory, předložit Parlamentu odůvodněný 

návrh usnesení. V tomto návrhu usnesení 

jsou uvedeny důvody těchto námitek 

Parlamentu a může obsahovat žádost, aby 

Komise předložila nový akt v přenesené 

pravomoci, v němž zohlední uvedená 

doporučení Parlamentu. 

3. Příslušný výbor může v souladu s 

ustanoveními základního legislativního 

aktu a poté, co záležitost případně 

konzultoval se všemi dotčenými výbory, 

předložit Parlamentu odůvodněný návrh 

usnesení, kterým vyslovuje námitku proti 

aktu v přenesené pravomoci. Pokud 

příslušný výbor nepředloží návrh usnesení 

deset pracovních dní před zahájením 

dílčího zasedání, jehož středa nejblíže 

předchází dni uplynutí lhůty uvedené v 

odstavci 5, může politická skupina nebo 

nejméně čtyřicet poslanců předložit v této 

věci návrh usnesení, které bude zařazeno 

na pořad jednání výše uvedeného dílčího 

zasedání. 

(Viz pozměňovací návrh 57 k čl. 105 odst. 4 jednacího řádu). 

Odůvodnění 

Z poslední věty odstavce 3 se stává odstavec 4. Struktura odstavců 3 a 4 se mění, aby bylo 

jasné, že současný odstavec 3 druhá věta platí i tehdy, předloží-li návrh usnesení politická 
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skupina nebo nejméně 40 poslanců. 

 

Pozměňovací návrh  57 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 105 – odst. 4 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

4. Pokud věcně příslušný výbor deset 

pracovních dní před zahájením dílčího 

zasedání ve středu, která nejblíže 

předchází dni uplynutí lhůty uvedené 

v odstavci 5, nepředloží návrh usnesení, 

může politická skupina nebo nejméně 

čtyřicet poslanců předložit v této věci 

návrh usnesení, které bude zařazeno na 

pořad jednání výše uvedeného dílčího 

zasedání. 

4. V návrhu usnesení předloženém 

v souladu s odstavcem 3 musí být uvedeny 

důvody těchto námitek Parlamentu 

a návrh usnesení může obsahovat žádost, 

aby Komise předložila nový akt v 

přenesené pravomoci, v němž zohlední 

uvedená doporučení Parlamentu. 

(Viz pozměňovací návrh 56 k čl. 105 odst. 3 jednacího řádu). 

Odůvodnění 

Z poslední věty odstavce 3 se stává odstavec 4. Struktura odstavců 3 a 4 se mění proto, aby 

bylo jasné, že současný odstavec 3 druhá věta platí i tehdy, předloží-li návrh usnesení 

politická skupina nebo nejméně 40 poslanců. 

 

Pozměňovací návrh  58 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 105 – odst. 5 – pododstavec 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

5. Parlament rozhodne o jakémkoli 

předloženém návrhu usnesení většinou 

podle článku 290 Smlouvy o fungování 

Evropské unie ve lhůtě stanovené 

základním legislativním aktem. 

5.  Parlament schválí takový 

předložený návrh usnesení většinou hlasů 

všech svých členů v souladu s čl. 290 odst. 

2 Smlouvy o fungování Evropské unie ve 

lhůtě stanovené základním legislativním 

aktem. 
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Odůvodnění 

Navrhujeme přesnější znění. 

 

Pozměňovací návrh  59 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 105 – odst. 5 – pododstavec 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

Pokud se věcně příslušný výbor domnívá, 

že je vhodné v souladu se základním 

legislativním aktem prodloužit lhůtu pro 

případné námitky k danému aktu 

v přenesené pravomoci, předseda věcně 

příslušného výboru o tomto prodloužení 

informuje jménem Parlamentu Radu 

a Komisi. 

Pokud se příslušný výbor domnívá, že je 

vhodné v souladu s ustanoveními 

základního legislativního aktu prodloužit 

lhůtu pro případné námitky proti danému 

aktu v přenesené pravomoci, předseda 

výboru o tomto prodloužení informuje 

jménem Parlamentu Radu a Komisi. 

Odůvodnění 

Navrhujeme přesnější znění. 

 

Pozměňovací návrh  60 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 105 – odst. 7 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

7. Věcně příslušný výbor může 

v souladu s ustanoveními základního 

legislativního aktu z vlastního podnětu 

předložit Parlamentu odůvodněný návrh 

usnesení, kterým se částečně nebo zcela 

ruší přenesení pravomocí stanovené tímto 

aktem. Parlament rozhoduje většinou 

podle článku 290 Smlouvy o fungování 

Evropské unie. 

7. Příslušný výbor může v souladu s 

ustanoveními základního legislativního 

aktu z vlastního podnětu předložit 

Parlamentu návrh usnesení, kterým se 

částečně nebo zcela ruší přenesení 

pravomocí nebo vyslovuje námitka proti 

automatickému prodloužení přenesení 

pravomocí podle tohoto aktu. 

 V souladu s čl. 290 odst. 2 Smlouvy 

o fungování Evropské unie Parlament 

rozhoduje o zrušení přenesení pravomocí 

většinou hlasů všech svých členů. 
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Odůvodnění 

Slovo „odůvodněný“ není nutné, protože Smlouvy nevyžadují, aby Parlament uvedl důvody, 

proč hodlá zrušit přenesení pravomocí. Na druhé straně je třeba změnit článek 105, aby 

uváděl konkrétní právní základ pro rozhodnutí, kterým Parlament vysloví námitku proti 

automatickému prodloužení přenesení pravomocí. 

 

Pozměňovací návrh  61 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 106 – odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

1. Pokud Komise předloží Parlamentu 

návrh prováděcího aktu nebo opatření, 

postoupí předseda tento návrh výboru 

příslušnému pro základní legislativní akt, 

který může rozhodnout o jmenování 

zpravodaje pro projednání jednoho nebo 

několika návrhů prováděcích aktů nebo 

opatření. 

1. Pokud Komise předloží Parlamentu 

návrh prováděcího aktu nebo opatření, 

postoupí předseda tento návrh výboru 

příslušnému pro základní legislativní akt, 

který může rozhodnout o určení jednoho 

ze svých členů pro projednání jednoho 

nebo několika návrhů prováděcích aktů 

nebo opatření. 

(Viz pozměňovací návrh 54 k čl. 105 odst. 1 jednacího řádu). 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh uvádí toto ustanovení do souladu s čl. 105 odst. 1 (v pozměněném 

znění). 

 

Pozměňovací návrh  62 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 106 – odst. 3 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

3. Návrh usnesení může obsahovat 

žádost, aby Komise vzala zpět akt, 

opatření nebo návrh aktu či opatření, aby 

jej pozměnila s ohledem na uvedené 

námitky Parlamentu nebo aby předložila 

nový legislativní návrh. Předseda 

informuje Radu a Komisi o přijatém 

postoji. 

3. Návrh usnesení může obsahovat 

žádost, aby Komise vzala zpět návrh 

prováděcího aktu či opatření, aby jej 

pozměnila s ohledem na uvedené námitky 

Parlamentu nebo aby předložila nový 

legislativní návrh. Předseda informuje 

Radu a Komisi o přijatém postoji. 
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Odůvodnění 

Navrhujeme přesnější znění. 

 

Pozměňovací návrh  63 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 106 – odst. 4 – písm. a 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

a) lhůta pro přezkum začíná běžet po 

předložení návrhu opatření Parlamentu ve 

všech úředních jazycích. V případě, 

zkrácené lhůty pro přezkum podle (čl. 5a 

odst. 5 písm. b) rozhodnutí Rady 

1999/468/ES a v naléhavých případech 

podle čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 

1999/468/ES začne lhůta pro přezkum 

běžet dnem, kdy Evropský parlament 

obdrží konečný návrh prováděcích 

opatření v jazykových verzích, které byly 

předloženy členům výboru zřízeného v 

souladu s rozhodnutím 1999/468/ES, za 

předpokladu, že předseda věcně 

příslušného parlamentního výboru nemá 

námitek. Článek 158 se v tomto případě 

nepoužije; 

a) lhůta pro přezkum začíná běžet po 

předložení návrhu prováděcího opatření 

Parlamentu ve všech úředních jazycích. 

V případě zkrácené lhůty pro přezkum 

podle čl. 5a odst. 5 písm. b) rozhodnutí 

Rady 1999/468/ES a v naléhavých 

případech podle čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 

1999/468/ES začne lhůta pro přezkum 

běžet dnem, kdy Evropský parlament 

obdrží konečný návrh prováděcího 

opatření v jazykových zněních, která byla 

předložena členům výboru zřízeného v 

souladu s rozhodnutím 1999/468/ES, za 

předpokladu, že předseda věcně 

příslušného parlamentního výboru nemá 

námitek. Článek 158 se v obou případech 

uvedených v předchozí větě nepoužije; 

Odůvodnění 

Vyjasnění textu – článek 158 se nepoužije pouze ve dvou případech uvedených v čl. 5a odst. 5 

písm. b) a odstavci 6 rozhodnutí Rady 1999/468/ES. 

 

Pozměňovací návrh  64 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 106 – odst. 4 – písm. d 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

d) v případě, že věcně příslušný výbor 

na základě řádně odůvodněné žádosti 

Komise doporučí dopisem s odůvodněním 

předsedovi Konference předsedů výborů, 

aby Parlament prohlásil před uplynutím 

d) v případě, že věcně příslušný výbor 

doporučí dopisem s odůvodněním 

předsedovi Konference předsedů výborů, 

aby Parlament prohlásil před uplynutím 

řádné lhůty podle čl. 5a odst. 3 písm. c) 
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řádné lhůty podle čl. 5a odst. 3 písm. c) 

nebo čl. 5a odst. 4 písm. e) rozhodnutí 

1999/468/ES, že nevyjádří svůj nesouhlas 

s navrhovaným opatřením, použije se 

postup podle čl. 105 odst. 6. 

nebo čl. 5a odst. 4 písm. e) rozhodnutí 

1999/468/ES, že nevyjádří svůj nesouhlas 

s navrhovaným opatřením, použije se 

postup podle čl. 105 odst. 6. 

Odůvodnění 

Pasáž „na základě řádně odůvodněné žádosti Komise“ je nadbytečná (viz rovněž stávající čl. 

105 odst. 6 jednacího řádu). 

 

Pozměňovací návrh  65 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 108 – odst. 6 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

6. Dříve, než proběhne hlasování, 

příslušný výbor, politická skupina nebo 

nejméně jedna desetina poslanců může 

navrhnout, aby Parlament požádal Soudní 

dvůr o stanovisko, zda je mezinárodní 

dohoda v souladu se Smlouvami. Pokud 

Parlament takový návrh schválí, 

hlasování se odloží, dokud Soud 

nepředloží své stanovisko14. 

6. Kdykoli před hlasováním v 

Parlamentu o žádosti o souhlas nebo 

stanovisko může příslušný výbor nebo 

nejméně jedna desetina všech poslanců 

Parlamentu navrhnout, aby Parlament 

požádal Soudní dvůr o stanovisko, zda je 

mezinárodní dohoda v souladu se 

Smlouvami. 

 Dříve než Parlament hlasuje o návrhu, 

může si předseda Parlamentu vyžádat 

stanovisko výboru příslušného pro právní 

záležitosti, který oznámí své závěry 

Parlamentu. 

 Pokud Parlament schválí návrh požádat 

Soudní dvůr o stanovisko, hlasování o 

žádosti o souhlas nebo stanovisko se 

odloží, dokud Soudní dvůr nepředloží své 

stanovisko. 

__________________  

14Viz též výklad článku 141.  

(Viz pozměňovací návrh 77 k článku 141 jednacího řádu, druhý pododstavec výkladu 

ustanovení). 
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Odůvodnění 

Otázky týkající se souladu mezinárodní dohody se Smlouvami se často dotýkají otázek, jakými 

je subsidiarita, právní základ, výklad a uplatňování mezinárodního práva, právní ochrana 

výsad a privilegií Parlamentu atd., pro které je podle přílohy VI jednacího řádu příslušný 

Výbor pro právní záležitosti. Je proto vhodné zapojit tento výbor do postupu uvedeného v 

tomto ustanovení. 

 

Pozměňovací návrh  66 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 115 – odst. 4 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

4. Projednávání žádostí o zbavení 

imunity podle článku 9 v příslušném 

výboru je vždy neveřejné. 

vypouští se 

(Viz pozměňovací návrh 32 k čl. 9 odst. 10 jednacího řádu). 

Odůvodnění 

Kvůli souladu by tato problematika měla být upravena spíše v rámci čl. 9 odst. 10 jednacího 

řádu. 

 

Pozměňovací návrh  67 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 120 – odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

Parlament na návrh příslušného výboru 

jmenuje svého zástupce do sedmičlenného 

panelu, který má prověřit vhodnost 

kandidátů na místo soudce nebo 

generálního advokáta Soudního dvora 

a Tribunálu. 

Parlament na návrh příslušného výboru 

jmenuje svého zástupce do sedmičlenného 

panelu, který má prověřit vhodnost 

kandidátů na místo soudce nebo 

generálního advokáta Soudního dvora 

a Tribunálu. Příslušný výbor rozhodne 

o zástupci, kterého hodlá navrhnout, 

prostřednictvím hlasování prostou 

většinou hlasů. Koordinátoři výboru 

připraví pro tento účel užší seznam 

kandidátů. 



 

PE589.103v02-00 38/45 AD\1107167CS.docx 

CS 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh uvádí článek 120 do souladu se stávající praxí. 

 

Pozměňovací návrh  68 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 141 – odst. 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

1. Ve lhůtách stanovených ve 

Smlouvách a ve statutu Soudního dvora 

Evropské unie pro žalobu podanou orgány 

Unie a fyzickými nebo právnickými 

osobami zkoumá Parlament právní 

předpisy Unie a prováděcí předpisy s cílem 

zajistit, aby byla plně dodržována 

ustanovení Smluv, zejména ustanovení 

týkající se práv Parlamentu. 

1. Ve lhůtách stanovených ve 

Smlouvách a ve statutu Soudního dvora 

Evropské unie pro žalobu podanou orgány 

Unie a fyzickými nebo právnickými 

osobami zkoumá Parlament právní 

předpisy Unie a jejich uplatňování s cílem 

zajistit, aby byla plně dodržována 

ustanovení Smluv, zejména ustanovení 

týkající se práv Parlamentu. 

Odůvodnění 

Aby se zabránilo záměně se stávajícími „prováděcími předpisy“, je navrženo jiné, širší znění. 

 

Pozměňovací návrh  69 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 141 – odst. 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

2. Pokud se příslušný výbor domnívá, 

že došlo k porušení práva Unie, informuje 

o tom Parlament, v případě nutnosti ústně. 

2. Pokud se výbor příslušný pro 

právní záležitosti domnívá, že došlo 

k porušení práva Unie, informuje o tom 

Parlament, v případě nutnosti ústně. 

Případně může vyslechnout názor věcně 

příslušného výboru. 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh umožňuje věcně příslušnému výboru, aby vyjádřil svůj názor. 
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Pozměňovací návrh 70 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 141 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

3. Předseda podá na základě 

doporučení příslušného výboru jménem 

Parlamentu žalobu u Soudního dvora. 

3. Předseda Parlamentu podá na 

základě doporučení výboru příslušného pro 

právní záležitosti jménem Parlamentu 

žalobu u Soudního dvora. 

Odůvodnění 

Navrhujeme přesnější znění. 

 

Pozměňovací návrh  71 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 141 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

Na začátku následujícího dílčího zasedání 

může předseda předložit plénu rozhodnutí 

o pokračování v řízení. Jestliže se plénum 

vysloví většinou odevzdaných hlasů proti 

žalobě, vezme ji předseda zpět. 

Na začátku následujícího dílčího zasedání 

může předseda předložit Parlamentu 

rozhodnutí o pokračování v řízení. Jestliže 

se Parlament vysloví většinou 

odevzdaných hlasů proti žalobě, vezme ji 

předseda zpět. 

Odůvodnění 

Navrhujeme přesnější znění. 

 

Pozměňovací návrh  72 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 141 – odst. 3 – pododstavec 3 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

Jestliže předseda podá žalobu v rozporu 

s doporučením příslušného výboru, 

předloží plénu na začátku následujícího 

dílčího zasedání rozhodnutí o pokračování 

Jestliže předseda podá žalobu v rozporu 

s doporučením příslušného výboru, 

předloží Parlamentu na začátku 

následujícího dílčího zasedání rozhodnutí o 
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v řízení. pokračování v řízení. 

Odůvodnění 

Navrhujeme přesnější znění. 

 

Pozměňovací návrh  73 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 141 – odst. 4 – pododstavce 1 a 3 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

4. Předseda předloží připomínky nebo 

vystoupí jménem Parlamentu při soudních 

řízeních po konzultaci s příslušným 

výborem. 

4. Předseda předloží připomínky nebo 

vystoupí jménem Parlamentu při soudních 

řízeních po konzultaci s výborem 

příslušným pro právní záležitosti. 

Má-li předseda v úmyslu odchýlit se od 

doporučení příslušného výboru, informuje 

výbor o této skutečnosti a postoupí 

záležitost Konferenci předsedů s uvedením 

důvodů svého rozhodnutí. 

Má-li předseda v úmyslu odchýlit se od 

doporučení výboru příslušného pro právní 

záležitosti, informuje výbor o této 

skutečnosti a postoupí záležitost 

Konferenci předsedů s uvedením důvodů 

svého rozhodnutí. 

Domnívá-li se Konference předsedů, že by 

Parlament výjimečně neměl předložit 

připomínky nebo vystoupit před Soudním 

dvorem Evropské unie v případě 

zpochybnění platnosti aktu přijatého 

Parlamentem, je věc bezodkladně 

postoupena k projednání v plénu. 

Domnívá-li se Konference předsedů, že by 

Parlament výjimečně neměl předložit 

připomínky nebo vystoupit před Soudním 

dvorem Evropské unie v případě 

zpochybnění platnosti aktu přijatého 

Parlamentem, je věc bezodkladně 

postoupena k projednání v Parlamentu. 

Odůvodnění 

Navrhujeme přesnější znění. 

 

Pozměňovací návrh  74 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 141 – odst. 4 – pododstavec 4 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

V naléhavých případech může předseda 

přijmout předběžná opatření v zájmu 

dodržení lhůt stanovených příslušným 

vypouští se 
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soudem. V takových případech se postup 

stanovený v tomto odstavci použije při 

první nejbližší příležitosti. 

Odůvodnění 

Protože předběžná opatření mohou být někdy nutná rovněž v souvislosti s žalobami 

uvedenými v čl. 141 odst. 3, je cílem tohoto pozměňovacího návrhu (který je třeba číst 

společně s novým čl. 141 odst. 4a) umožnit všeobecné používání naléhavého postupu. 

 

Pozměňovací návrh  75 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 141 – odst. 4 a (nový) 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 4a. V naléhavých případech může 

předseda Parlamentu, pokud možno po 

konzultaci s předsedou a zpravodajem 

výboru příslušného pro právní záležitosti, 

přijmout předběžná opatření v zájmu 

dodržení příslušných lhůt. V takových 

případech se postup stanovený v 

odstavcích 3 nebo 4 použije při první 

nejbližší příležitosti. 

Odůvodnění 

Protože předběžná opatření mohou být někdy nutná rovněž v souvislosti s žalobami 

uvedenými v čl. 141 odst. 3, je cílem tohoto pozměňovacího návrhu (který je třeba číst 

společně s vypuštěním čl. 141 odst. 4) umožnit všeobecné používání naléhavého postupu. 

Konzultace s předsedou a se zpravodajem Výboru pro právní záležitosti je již nyní možná 

v jiných naléhavých případech (viz např. čl. 8 odst. 1 jednacího řádu). Navrhované vyjasnění 

zvyšuje účinnost tohoto ustanovení. 

 

Pozměňovací návrh  76 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 141 – odst. 4 b (nový) 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 4b. Výbor příslušný pro právní 

záležitosti vypracuje zásady pro 
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uplatňování tohoto článku. 

Odůvodnění 

Dne 24. února 2015 přijali koordinátoři Výboru pro právní záležitosti pokyny pro použití 

článku 141 jednacího řádu, které byly vypracovány ve spolupráci s právní službou. 

V doporučeních podávaných předsedovi Parlamentu podle tohoto článku se na tyto pokyny už 

od jejich přijetí soustavně odkazuje. Navržená změny by ratifikovala existenci tohoto nástroje. 

Podobná formulace se nachází i v čl. 9 odst. 12 jednacího řádu, i když v jiném kontextu. 

 

Pozměňovací návrh  77 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 141 – výklad – pododstavec 2 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

Čl. 108 odst. 6 jednacího řádu stanoví 

zvláštní postup pro rozhodování 

Parlamentu týkající se výkonu práva 

požádat Soudní dvůr na základě čl. 218 

odst. 11 Smlouvy o fungování Evropské 

unie o stanovisko, zda je mezinárodní 

dohoda v souladu se Smlouvami. Toto 

ustanovení představuje „lex specialis“, 

které má přednost před obecným 

pravidlem stanoveným v článku 141 

jednacího řádu. 

vypouští se 

(Viz pozměňovací návrh 65 k čl. 108 odst. 6 jednacího řádu). 

Odůvodnění 

Tento výklad není nutný v důsledku nového čl. 108 odst. 6.  

Pozměňovací návrh  78 
 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 170 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 ca) se snaží o změnu návrhu 

kodifikace právních předpisů Unie, avšak 

druhý pododstavec čl. 103 odst. 3 se 

použije obdobně; 



 

AD\1107167CS.docx 43/45 PE589.103v02-00 

 CS 

Odůvodnění 

V čl. 103 odst. 3 se už uvádí, že kromě případů, které jsou v něm uvedeny, nelze ve fázi 

projednávání návrhů kodifikace ve výboru k těmto návrhům předkládat žádné pozměňovací 

návrhy. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je ujasnit, že stejná zásada platí i pro fázi jejich 

projednávání na plenárním zasedání. 

 

Pozměňovací návrh  79 

 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 170 – odst. 1 – písm. c b (nové) 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 cb) se snaží o změnu těch částí návrhů 

na přepracování právních předpisů Unie, 

které zůstávají v tomto návrhu 

nezměněny, avšak druhý pododstavec čl. 

104 odst. 2 a třetí pododstavec čl. 104 odst. 

3 se použijí obdobně; 

Odůvodnění 

V čl. 104 odst. 2 a 3 se už uvádí, že kromě případů, které jsou v nich uvedeny, nelze ve fázi 

projednávání návrhů ve výboru předkládat k ustanovením, která zůstala v návrhu 

na přepracování právních předpisů Unie beze změny, žádné pozměňovací návrhy. Cílem 

tohoto pozměňovacího návrhu je ujasnit, že stejná zásada platí i pro fázi jejich projednávání 

na plenárním zasedání. 

 

Pozměňovací návrh  80 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Článek 202 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

Článek 202 vypouští se 

Výbor příslušný k ověření pověřovacích 

listin 

 

Jeden z výborů zřízených v souladu 

s tímto jednacím řádem je příslušný 

k ověření pověřovacích listin a pro 

přípravu rozhodnutí o námitkách 

týkajících se platnosti voleb. 
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Odůvodnění 

Tento článek jednacího řádu je nadbytečný, neboť je již pokryt čl. 3 odst. 3 a přílohou VI. 
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