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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění jednací řád Soudního dvora Evropských 
společenství, pokud jde o jazykový režim v rámci přezkumného řízení
(5953/2008 – C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (5953/2008),

– s ohledem na čl. 245 odst. 2 Smlouvy o ES a čl. 160 odst. 2 Smlouvy o ESAE, podle 
kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0066/2008),

– s ohledem na stanovisko, které přijala Komise v souladu s čl. 245 pododstavcem 2 
Smlouvy o ES a s čl. 160 pododstavcem 2 Smlouvy o ESAE k žádosti o úpravu jednacího 
řádu Soudního dvora, pokud jde o jazykový režim v rámci přezkumného řízení, kterou 
podal Soudní dvůr v souladu s článkem 64 statutu Soudního dvora (SEK(2008)0345),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0000/2008),

1. schvaluje návrh rozhodnutí Rady;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit znění předložené ke konzultaci;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal(a) postoj Parlamentu Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Účelem návrhu rozhodnutí Rady, které následuje po žádosti Soudního dvora, je začlenit do 
jednacího řádu ustanovení o používání jazyků v rámci přezkumného řízení v souladu 
s článkem 64 protokolu o statutu Soudního dvora a podle postupu, jejž stanoví čl. 245 
pododstavec 2 Smlouvy o založení Evropského společenství a čl. 160 pododstavec 2 Smlouvy 
o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

Řízení, jímž Soudní dvůr provádí přezkum rozhodnutí Soudu prvního stupně, upravují čl. 225 
odst. 2 a 3 Smlouvy o ES a čl. 140a odst. 2 a 3 Smlouvy o ESAE, pokud Soud rozhoduje 
o opravných prostředcích proti rozhodnutí soudní komory nebo rozhoduje o předběžných 
otázkách ve zvláštních oblastech určených statutem Soudního dvora.

Statut Soudního dvora přezkum umožňuje v případě, že se Soud prvního stupně stane 
příslušným pro rozhodnutí o předběžných otázkách. Ačkoli k uplatnění této možnosti dosud 
nedošlo, Soudní dvůr považuje za nezbytné pozměnit svůj jednací řád tak, aby se na tento 
nový postup přezkumu mohl uplatnit jazykový režim.

Dotčená změna jednacího řádu prostřednictvím začlenění článku 123a v rámci Hlavy IVa 
stanoví, že jednacím jazykem je jazyk, v němž bylo vydáno rozhodnutí Soudu, které je 
předmětem přezkumu.

Navržené ustanovení je tedy obdobné, jako ustanovení článku 110 jednacího řádu, které se 
týká kasačních opravných prostředků proti rozhodnutím Soudu prvního stupně.

Zpravodajka tudíž s návrhem rozhodnutí Rady souhlasí.
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