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Pozměňovací návrh 1
Alain Lamassoure

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
4. července 2013 o zlepšení praktických 
opatření pro konání evropských voleb 
v roce 20141;
__________
1P7-TA(2013)0323

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Gerald Häfner
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu, – s ohledem na články 48, 110 a 127
jednacího řádu,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva udělila Evropské radě statut 
evropského orgánu, aniž by změnila její 
roli: podle čl. 15 odst. 1 Smlouvy o 

A. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva udělila Evropské radě statut 
evropského orgánu s cílem „dát Unii 
nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezit 
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Evropské unii „Evropská rada dává Unii 
nezbytné podněty pro její rozvoj 
a vymezuje její obecné politické směry 
a priority. Nevykonává legislativní 
funkci“;

její obecné politické směry a priority.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Parlament si je 
plně vědom nezávislosti Evropské rady a 
významné úlohy, která jí byla takto svěřena 
Smlouvami; nemá v žádném případě v 
úmyslu ji zpochybňovat;

vypouští se

Or. dePozměňovací návrh 5
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Parlament si je 
plně vědom nezávislosti Evropské rady a 
významné úlohy, která jí byla takto 
svěřena Smlouvami; nemá v žádném 
případě v úmyslu ji zpochybňovat;

B. vzhledem k tomu, že Evropská rada má 
specifické funkce v oblasti společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky a 
pokud jde o jmenování předsedy Komise, 
rozhodování o výkonu pravomocí v rámci 
postupů posílené spolupráce a postupů za 
použití překlenovacích doložek, 
stanovování hlavních směrů hospodářské 
politiky a politiky zaměstnanosti, plnění 
rozhodčí úlohy v případě zablokování 
jednání v Radě ministrů, postupy týkající 
se porušení základních práv, rozšíření a 
změny Smluv; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Gerald Häfner
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Parlament si je 
plně vědom nezávislosti Evropské rady a
významné úlohy, která jí byla takto svěřena 
Smlouvami; nemá v žádném případě v 
úmyslu ji zpochybňovat;

B. vzhledem k tomu, že Parlament si je 
plně vědom nezávislosti Evropské rady a 
úlohy, která jí byla takto svěřena 
Smlouvami;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že však vzhledem ke 
krizi úloha Evropské rady značně vzrostla: 
stále roste počet mimořádných schůzí, na 
její úrovni jsou projednávána témata, jež 
jsou obvykle řešena na úrovni Rady 
ministrů; vzhledem k tomu, že předseda 
Evropské rady získal pravomoc předkládat 
návrhy, nejčastěji ve spojení se svými 
protějšky z jiných orgánů, a že výkonem 
této činnosti se stal ve skutečnosti hlavním 
vyjednavačem jménem členských států pro 
témata, jejichž právní podoba podléhá od 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost 
postupu spolurozhodování;

C. vzhledem k tomu, že však vzhledem ke 
krizi úloha Evropské rady značně vzrostla: 
stále roste počet mimořádných schůzí, na 
její úrovni jsou projednávána témata, jež 
jsou obvykle řešena na úrovni Rady 
ministrů; vzhledem k tomu, že v tomto 
ohledu Evropská rada porušuje klíčové 
ustanovení Smlouvy, že nemá žádnou 
legislativní funkci; vzhledem k tomu, že 
předseda Evropské rady získal pravomoc 
předkládat návrhy, nejčastěji ve spojení se 
svými protějšky z jiných orgánů, a že 
výkonem této činnosti se stal ve 
skutečnosti hlavním vyjednavačem 
jménem členských států pro témata, jejichž 
právní podoba podléhá od vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost postupu 
spolurozhodování;
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(třetí část bodu odůvodnění C je přesunuta 
pod bod Cd (nový))

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že snahy hlav států 
a předsedů vlád uchylovat se k řešením na 
mezivládní úrovni ohrožují „metodu 
Společenství“ a porušují Smlouvy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Gerald Häfner
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že k posílení 
demokratické legitimity a odpovědnosti 
Evropské rady jsou zaváděny náležité 
parlamentní kontrolní mechanismy;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že podle Lisabonské 
smlouvy jsou členové Evropské rady 
odpovědni jednotlivě svým vnitrostátním 
parlamentům, ale kolektivně jsou 
odpovědni výhradně sami sobě, a že 
současný předseda Evropské rady odmítá, 
že by byl odpovědný Evropskému 
parlamentu; vzhledem k tomu, že tyto 
podmínky vykazují jasný demokratický 
deficit; 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že z úlohy předsedy 
Evropské komise jakožto člena Evropské 
rady mohou vyplývat nejasnosti, jelikož se 
podílí na rozhodnutích, která mohou být v 
rozporu s rozhodnutími sboru členů 
Komise;   

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v dohodě s orgány 
Parlamentu, a to zejména ve formě výměny 
dopisů, se předseda Van Rompuy snažil co 

D. vzhledem k tomu, že v dohodě s orgány 
Parlamentu, a to zejména ve formě výměny 
dopisů, se předseda Van Rompuy snažil co 
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nejlépe vyhovět požadavkům na 
informovanost a na transparentnost: osobně 
se setkal s předsedy výborů, zpravodaji a 
zástupci Parlamentu ohledně řady 
důležitých témat; zodpověděl otázky k 
písemnému zodpovězení; pravidelně 
informoval o schůzích Evropské rady a byl 
mnohokrát v kontaktu s předsedy 
politických skupin;

nejlépe vyhovět požadavkům na 
informovanost a na transparentnost: osobně 
se setkal s předsedy výborů, zpravodaji a 
zástupci Parlamentu ohledně řady 
důležitých témat; pravidelně informoval o 
schůzích Evropské rady a byl mnohokrát v 
kontaktu s předsedy politických skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Gerald Häfner
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v dohodě s orgány 
Parlamentu, a to zejména ve formě výměny 
dopisů, se předseda Van Rompuy snažil co 
nejlépe vyhovět požadavkům na 
informovanost a na transparentnost: osobně 
se setkal s předsedy výborů, zpravodaji a 
zástupci Parlamentu ohledně řady 
důležitých témat; zodpověděl otázky k 
písemnému zodpovězení; pravidelně 
informoval o schůzích Evropské rady a byl 
mnohokrát v kontaktu s předsedy 
politických skupin;

D. vzhledem k tomu, že v dohodě s orgány 
Parlamentu, a to zejména ve formě výměny 
dopisů, se předseda Van Rompuy snažil co 
nejlépe vyhovět požadavkům na 
informovanost a na transparentnost: osobně 
se setkal s předsedy výborů, zpravodaji a 
zástupci Parlamentu ohledně řady 
důležitých témat; zodpověděl otázky k 
písemnému zodpovězení; pravidelně 
informoval rozšířenou Konferenci 
předsedů o schůzích Evropské rady a byl 
mnohokrát v kontaktu s předsedy 
politických skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Jo Leinen
Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že tento postup si 
zaslouží být formálně zakotven, aby pro 
budoucnost sloužil jako precedens; 
zasluhuje si rovněž být vylepšen, vzhledem 
k tomu, že: v souvislosti s evropským 
patentovým systémem Evropská rada 
zpochybnila legislativní dohodu 
uzavřenou mezi Parlamentem a Radou;  v 
souvislosti se správou ekonomických 
záležitostí považovala Evropská rada za 
vhodné znovu jednat o ustanoveních 
shodných s těmi, která již nabyla 
účinnosti podle předchozího nařízení; v 
souvislosti s evropským orgánem 
bankovního dohledu přijala Evropská 
rada s ročním odstupem dva protichůdné 
postoje, čemuž by bylo možné předejít, 
pokud by vzala více v úvahu postoj 
Parlamentu; vzhledem k tomu, že víceletý 
finanční rámec na období 2014–2020 
umožnil skutečnou legislativní loupež:  z 
právního hlediska nezbytné 
jednomyslnosti Rady nebylo možné 
dosáhnout jinak než tím, že některá 
zásadní politická rozhodnutí o 
legislativních předpisech o financování 
některých politik byla učiněna předem, 
což v těchto oblastech omezilo úlohu 
Parlamentu na předkládání 
pozměňovacích návrhů k dílčím 
ustanovením;

E. vzhledem k tomu, že tento postup si 
zaslouží být formálně zakotven;

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Gerald Häfner
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že tento postup si
zaslouží být formálně zakotven, aby pro 

E.  vzhledem k tomu, že tento postup si 
zasluhuje rovněž být vylepšen, vzhledem k 
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budoucnost sloužil jako precedens; 
zasluhuje si rovněž být vylepšen, vzhledem 
k tomu, že: v souvislosti s evropským 
patentovým systémem Evropská rada 
zpochybnila legislativní dohodu uzavřenou 
mezi Parlamentem a Radou;  v souvislosti 
se správou ekonomických záležitostí
považovala Evropská rada za vhodné 
znovu jednat o ustanoveních shodných 
s těmi, která již nabyla účinnosti podle 
předchozího nařízení; v souvislosti s 
evropským orgánem bankovního dohledu 
přijala Evropská rada s ročním odstupem 
dva protichůdné postoje, čemuž by bylo 
možné předejít, pokud by vzala více 
v úvahu postoj Parlamentu; vzhledem k 
tomu, že víceletý finanční rámec na období 
2014–2020 umožnil skutečnou legislativní 
loupež:  z právního hlediska nezbytné 
jednomyslnosti Rady nebylo možné 
dosáhnout jinak než tím, že některá zásadní 
politická rozhodnutí o legislativních 
předpisech o financování některých politik 
byla učiněna předem, což v těchto 
oblastech omezilo úlohu Parlamentu na 
předkládání pozměňovacích návrhů k 
dílčím ustanovením;

tomu, že: v souvislosti s evropským 
patentovým systémem Evropská rada 
zpochybnila legislativní dohodu uzavřenou 
mezi Parlamentem a Radou; v souvislosti 
se správou ekonomických záležitostí
považovala Evropská rada za vhodné 
znovu jednat o ustanoveních shodných 
s těmi, která již nabyla účinnosti podle 
předchozího nařízení; v souvislosti s 
evropským orgánem bankovního dohledu 
přijala Evropská rada s ročním odstupem 
dva protichůdné postoje, čemuž by bylo 
možné předejít, pokud by vzala více 
v úvahu postoj Parlamentu; vzhledem k 
tomu, že víceletý finanční rámec na období 
2014–2020 umožnil skutečnou legislativní 
loupež:  z právního hlediska nezbytné 
jednomyslnosti Rady nebylo možné 
dosáhnout jinak než tím, že některá zásadní 
politická rozhodnutí o legislativních 
předpisech o financování některých politik 
byla učiněna předem, což v těchto 
oblastech omezilo úlohu Parlamentu na 
předkládání pozměňovacích návrhů k 
dílčím ustanovením;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že Evropská rada 
překročila své pravomoci, které jí byly 
svěřeny v rámci evropské institucionální 
struktury Smlouvami, například 
zpochybněním legislativní dohody mezi 
Parlamentem a Radou o evropském 
patentovém systému nebo opětovným 
jednáním o ustanoveních správy 
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ekonomických záležitostí, která již 
prostřednictvím nařízení nabyla 
účinnosti; vzhledem k tomu, že během 
jednoho roku Evropská rada zaujala dva 
protichůdné postoje k orgánu bankovního 
dohledu; vzhledem k tomu, že víceletý 
finanční rámec na období 2014–2020 
umožnil skutečnou legislativní loupež:
z právního hlediska nezbytné 
jednomyslnosti Rady nebylo možné 
dosáhnout jinak než tím, že některá 
zásadní politická rozhodnutí o 
legislativních předpisech o financování 
některých politik byla učiněna předem, 
což v těchto oblastech omezilo úlohu 
Parlamentu na předkládání 
pozměňovacích návrhů k dílčím 
ustanovením;

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
Claudette Abela Baldacchino

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že ve všech těchto 
případech, svou podstatou těch 
nejdůležitějších, zabránila neexistence 
formálního dialogu mezi Parlamentem a 
Evropskou radou Parlamentu hrát plně 
úlohu spolutvůrce právních předpisů, jak je 
stanoveno ve Smlouvách; vzhledem k 
tomu, že se často ukázalo, že oficiální 
partneři zástupců Parlamentu nemají 
pravomoc zavázat skutečně své vlády;
vzhledem k tomu, že ačkoli jsou úřadující 
předseda Rady a Rada pro všeobecné 
záležitosti teoreticky pověřeni přípravou 
schůzí Evropské rady, hrají prokazatelně
pouze okrajovou, ne-li protokolární úlohu;
vzhledem k tomu, že navzdory většímu 
zájmu o úvodní projev předsedy 

F. vzhledem k tomu, že ve všech těchto 
případech, svou podstatou těch 
nejdůležitějších, zabránila neexistence 
formálního dialogu mezi Parlamentem a 
Evropskou radou Parlamentu hrát plně 
úlohu spolutvůrce právních předpisů, jak je 
stanoveno ve Smlouvách; vzhledem k 
tomu, že se často ukázalo, že oficiální 
partneři zástupců Parlamentu nemají 
pravomoc zavázat skutečně své vlády;
vzhledem k tomu, že ačkoli úřadující 
předseda Rady a Rada pro obecné 
záležitosti teoreticky zůstávají pověřeni 
přípravou schůzí Evropské rady, je stále 
více zřejmé, že hrají pouze okrajovou nebo 
technickou úlohu; vzhledem k tomu, že
tradiční úvodní projev předsedy 
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Evropského parlamentu na zahájení 
zasedání Evropské rady zůstává jeho
politický dosah omezený;

Evropského parlamentu na zahájení 
zasedání Evropské rady má pouze omezený
politický dosah;
(poslední část odůvodnění je přesunuta na 
konec odůvodnění pod bod Fa (nový)) 

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že ve všech těchto 
případech, svou podstatou těch 
nejdůležitějších, zabránila neexistence 
formálního dialogu mezi Parlamentem a 
Evropskou radou Parlamentu hrát plně 
úlohu spolutvůrce právních předpisů, jak je 
stanoveno ve Smlouvách; vzhledem k 
tomu, že se často ukázalo, že oficiální 
partneři zástupců Parlamentu nemají 
pravomoc zavázat skutečně své vlády; 
vzhledem k tomu, že ačkoli jsou úřadující 
předseda Rady a Rada pro všeobecné 
záležitosti teoreticky pověřeni přípravou 
schůzí Evropské rady, hrají prokazatelně 
pouze okrajovou, ne-li protokolární úlohu; 
vzhledem k tomu, že navzdory většímu 
zájmu o úvodní projev předsedy 
Evropského parlamentu na zahájení 
zasedání Evropské rady zůstává jeho 
politický dosah omezený;

F. vzhledem k tomu, že ve všech těchto 
případech, svou podstatou těch 
nejdůležitějších, zabránila neexistence 
formálního dialogu mezi Parlamentem a 
Evropskou radou Parlamentu hrát plně 
úlohu spolutvůrce právních předpisů, jak je 
stanoveno ve Smlouvách; vzhledem k 
tomu, že ze strany Rady často dochází k 
neodůvodněným zdržením jednání o 
klíčových otázkách; vzhledem k tomu, že 
se často ukázalo, že oficiální partneři 
zástupců Parlamentu nemají pravomoc 
zavázat skutečně své vlády a že 
představení a projednání postojů 
vnitrostátních vlád je často zbytečně 
odkládáno; vzhledem k tomu, že ačkoli 
jsou úřadující předseda Rady a Rada pro 
všeobecné záležitosti teoreticky pověřeni 
přípravou schůzí Evropské rady, hrají 
prokazatelně pouze okrajovou, ne-li 
protokolární úlohu; vzhledem k tomu, že 
navzdory většímu zájmu o úvodní projev 
předsedy Evropského parlamentu na 
zahájení zasedání Evropské rady zůstává 
jeho politický dosah omezený;
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Or. el

Pozměňovací návrh 19
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že ve všech těchto 
případech, svou podstatou těch 
nejdůležitějších, zabránila neexistence 
formálního dialogu mezi Parlamentem a 
Evropskou radou Parlamentu hrát plně 
úlohu spolutvůrce právních předpisů, jak je 
stanoveno ve Smlouvách; vzhledem k 
tomu, že se často ukázalo, že oficiální 
partneři zástupců Parlamentu nemají 
pravomoc zavázat skutečně své vlády;
vzhledem k tomu, že ačkoli jsou úřadující 
předseda Rady a Rada pro všeobecné 
záležitosti teoreticky pověřeni přípravou 
schůzí Evropské rady, hrají prokazatelně 
pouze okrajovou, ne-li protokolární úlohu;
vzhledem k tomu, že navzdory většímu 
zájmu o úvodní projev předsedy 
Evropského parlamentu na zahájení 
zasedání Evropské rady zůstává jeho 
politický dosah omezený;

F. vzhledem k tomu, že ve všech těchto 
případech, svou podstatou těch 
nejdůležitějších, zabránila Evropská rada
Parlamentu hrát plně úlohu spolutvůrce 
právních předpisů, jak je stanoveno ve 
Smlouvách; vzhledem k tomu, že se často 
ukázalo, že oficiální partneři zástupců 
Parlamentu nemají pravomoc zavázat 
skutečně své vlády; vzhledem k tomu, že 
ačkoli jsou úřadující předseda Rady a Rada 
pro všeobecné záležitosti teoreticky 
pověřeni přípravou schůzí Evropské rady, 
hrají prokazatelně pouze okrajovou, ne-li 
protokolární úlohu; vzhledem k tomu, že 
navzdory většímu zájmu o úvodní projev 
předsedy Evropského parlamentu na 
zahájení zasedání Evropské rady zůstává 
jeho politický dosah omezený;

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament nemůže vyzvat předsedu 
Evropské rady k rozpravě před zasedáními 
Evropské rady; vzhledem k tomu, že 
Parlament není dobře připraven na 
rozpravy, během nichž předseda 
předkládá zprávu v návaznosti na 
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zasedání Evropské rady;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Parlament, co se 
jeho týče, se ne vždy zorganizoval tak, aby 
dal najevo své postoje před zasedáními 
Evropské rady, jejichž pořady jednání byly 
oznámeny s velkým předstihem;

G. vzhledem nicméně k chvályhodné 
snaze několika předsedů vlád členských 
států EU nalézt prostor pro účast 
Evropského parlamentu v debatách 
o budoucnosti Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že činnost Rady 
ministrů je důvodem k vážnému 
znepokojení a že se nezdá, že by byly 
Evropská rada nebo rotující předsednictví 
schopny vnést do své činnosti potřebné 
zásady rychlosti, strategie, důslednosti, 
koherence a transparentnosti; vzhledem k 
tomu, že takové nedostatky v rámci 
druhého zákonodárného orgánu 
poškozují tvorbu právních předpisů v 
Evropské unii;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, se ukázalo, že 
rotující předsednictví Evropské unie je 
nevýhodné, neboť přijímání klíčových 
právních předpisů je kvůli změně 
předsednictví každých šest měsíců 
odkládáno, kontinuita činnosti Rady 
Evropské unie není Trojkou, tedy 
předchozím, stávajícím a nastupujícím 
předsednictvím, dostatečně zaručena, a 
členské státy nejsou vždy dostatečně 
připraveny na administrativní a politické 
úkoly, které převzetí předsednictví 
zahrnuje;  

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že výměně 
politických postojů k činnostem a 
postupům s legislativním rozměrem 
předcházejí technické schůze 
spoluzákonodárců, které by neměly být 
pouze formální povahy, ale měly by 
přinést praktický výsledek s cílem 
připravit politický postup rychle a účinně;  

Or. el

Pozměňovací návrh 25
Alain Lamassoure

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že čl. 17 odst. 7 
Smlouvy o Evropské unii vstoupí v 
platnost poprvé po nadcházejících 
evropských volbách; vzhledem k tomu, že 
toto klíčové ustanovení umožní, aby 
předsedu Komise zvolili občané 
prostřednictvím volby svých poslanců, což 
odpovídá parlamentnímu systému; 
vzhledem k tomu, že tohoto výsledku může 
být dosaženo pouze pokud evropské 
politické strany, Parlament a Evropská 
rada budou jednat v tomto duchu v 
souladu se svými příslušnými 
pravomocemi, zejména v rámci konzultací 
o provádění prohlášení č. 11 připojeného 
k Lisabonské smlouvě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že při stávajícím 
počtu 28 členských států přebírá každý 
členský stát rotující předsednictví Rady 
Evropské unie jen jednou za 14 let;

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod - 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- 1. vyzývá příští konvent, aby radikálně 
přehodnotil role Evropské rady a Rady 
ministrů v rámci řízení Unie tak, jak je 
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stanoví Lisabonská smlouva, včetně jejich 
příslušných předsednictví, jejich vzájemné 
spolupráce a jejich vztahů s Evropským 
parlamentem a Evropskou komisí;  

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Zita Gurmai

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že ve světle těchto čtyř let 
zkušeností se formalizace pracovních 
vztahů mezi Evropskou radou a 
Parlamentem jeví jako nezbytná; může mít 
formu společného prohlášení nebo výměny 
dopisů;

1. domnívá se, že ve světle těchto čtyř let 
zkušeností se formalizace pracovních 
vztahů mezi Evropskou radou a 
Parlamentem jeví jako nezbytná; může mít 
formu společného prohlášení nebo výměny 
dopisů; zdůrazňuje, že jakákoli možná 
změna Smluv v budoucnu by měla 
zohlednit důsledky tohoto vývoje úlohy 
Rady a jejích pracovních vztahů s 
Evropským parlamentem; 

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Gerald Häfner
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že ve světle těchto čtyř let 
zkušeností se formalizace pracovních 
vztahů mezi Evropskou radou a 
Parlamentem jeví jako nezbytná; může mít 
formu společného prohlášení nebo 
výměny dopisů;

1. domnívá se, že ve světle těchto čtyř let 
zkušeností se formalizace pracovních 
vztahů mezi Evropskou radou a 
Parlamentem jeví jako nezbytná; vyzývá 
proto k uzavření interinstitucionální 
dohody mezi Evropským parlamentem a 
Evropskou radou;
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Or. en

Pozměňovací návrh 30
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že ve světle těchto čtyř let 
zkušeností se formalizace pracovních 
vztahů mezi Evropskou radou a 
Parlamentem jeví jako nezbytná; může mít 
formu společného prohlášení nebo výměny 
dopisů;

1. domnívá se nicméně, že ve světle těchto 
čtyř let zkušeností se zlepšení pracovních 
vztahů mezi Evropskou radou a 
Parlamentem jeví jako nezbytné; může mít 
formu společného prohlášení nebo výměny 
dopisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Gerald Häfner
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je toho názoru, že kromě výjimečně 
naléhavých případů musí každé schůzi 
Evropské rady předcházet rozprava v 
Evropském parlamentu, kde by předseda 
Evropské rady měl osobně představit 
témata, která jsou na pořadu jednání;
domnívá se, že Parlament musí 
zorganizovat svou činnost tak, aby dal
dostatečně včas najevo své stanovisko k 
těmto tématům;

2. je toho názoru, že kromě výjimečně 
naléhavých případů musí každé schůzi 
Evropské rady předcházet rozprava v 
Evropském parlamentu, umožňující přijetí 
usnesení, kde by předseda Evropské rady 
měl osobně představit témata, která jsou na 
pořadu jednání; domnívá se, že Parlament
a Evropská rada musí zorganizovat svou 
činnost tak, aby měl Parlament příležitost 
dát dostatečně včas najevo své stanovisko 
k těmto tématům a aby umožnily 
předsedovi Evropské rady podat zprávu 
o každém zasedání Evropské rady 
na plenárnímu zasedání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je toho názoru, že kromě výjimečně 
naléhavých případů musí každé schůzi
Evropské rady předcházet rozprava v 
Evropském parlamentu, kde by předseda 
Evropské rady měl osobně představit 
témata, která jsou na pořadu jednání;
domnívá se, že Parlament musí 
zorganizovat svou činnost tak, aby dal 
dostatečně včas najevo své stanovisko k 
těmto tématům;

2. je toho názoru, že kromě výjimečně 
naléhavých případů by se žádné zasedání
Evropské rady nemělo konat v týdnech 
plenárních zasedání Evropského 
parlamentu a že každému jejímu zasedání 
musí předcházet rozprava v Evropském 
parlamentu, kde by předseda Evropské 
rady měl osobně představit témata, která 
jsou na pořadu jednání; domnívá se, že 
Parlament musí zorganizovat svou činnost 
tak, aby dal dostatečně včas najevo své 
stanovisko k těmto tématům;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. připomíná, že závěry Evropské rady 
mají hodnotu pokynů pro vyjednávání pro 
ministry Rady; v žádném případě 
nepředstavují hranice, jež není možno při 
jednání s Parlamentem překročit; žádá, aby 
bylo standardní znění, které připomíná 
ustanovení článku 15 Smlouvy o Evropské 
unii vloženo do závěrů ze zasedání 
Evropské rady;

3. připomíná, že závěry Evropské rady 
mají hodnotu pokynů pro vyjednávání pro 
ministry Rady; v žádném případě 
nepředstavují hranice, jež není možno při 
jednání s Parlamentem překročit; žádá, aby 
bylo standardní znění, které připomíná 
ustanovení čl. 15 odst. 1 Smlouvy o 
Evropské unii vloženo do závěrů ze 
zasedání Evropské rady;

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Gerald Häfner
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. žádá, aby v případě, že bude uzavřena 
dohoda mezi zástupci Parlamentu a 
zástupci Rady v rámci legislativního 
postupu, nebyla Evropská rada oprávněna 
dané téma znovu otevřít, ledaže by 
úřadující předsednictví specifikovalo, že 
dohoda byla ad referendum;

4. naléhavě žádá, aby v případě, že bude 
uzavřena dohoda mezi zástupci Parlamentu 
a zástupci Rady v rámci legislativního 
postupu, nebyla Evropská rada oprávněna 
dané téma znovu otevřít, ledaže by 
úřadující předsednictví specifikovalo, že 
dohoda byla ad referendum;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. navrhuje, aby se předseda Evropské rady
a vysoký představitel Unie pro zahraniční 
a bezpečnostní politiku jednou ročně
zúčastnili po boku předsedy Komise 
rozpravy o stavu Unie;

5. navrhuje, aby byl předseda Evropské 
rady povinen se jednou ročně zúčastnit po 
boku předsedy Komise rozpravy o stavu 
Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připomíná, že narozdíl od předsedy 6. naléhavě žádá, aby se příští předseda 
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Komise není předseda Evropské rady
odpovědný Parlamentu a že organizace 
rozprav, jichž se zúčastní, musí brát tuto 
skutečnost v úvahu, ale zároveň umožnit 
jiným poslancům, než jsou předsedové 
politických skupin, zúčastnit se dialogu s 
předsedou Evropské rady; domnívá se 
nicméně, že postup otázek k písemnému 
zodpovězení není vhodný;

Evropské rady mnohem více podílel 
na záležitostech Evropského parlamentu, 
plně se účastnil rozprav v plénu, a
mnohem důkladněji se zabýval otázkami
k písemnému zodpovězení poslanců;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Marietta Giannakou

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připomíná, že narozdíl od předsedy 
Komise není předseda Evropské rady 
odpovědný Parlamentu a že organizace 
rozprav, jichž se zúčastní, musí brát tuto 
skutečnost v úvahu, ale zároveň umožnit 
jiným poslancům, než jsou předsedové 
politických skupin, zúčastnit se dialogu s 
předsedou Evropské rady; domnívá se 
nicméně, že postup otázek k písemnému 
zodpovězení není vhodný;

6. připomíná, že narozdíl od předsedy 
Komise není předseda Evropské rady 
odpovědný Parlamentu a že organizace 
rozprav, jichž se zúčastní, musí brát tuto 
skutečnost v úvahu, ale zároveň umožnit 
jiným poslancům, než jsou předsedové 
politických skupin, zúčastnit se dialogu s 
předsedou Evropské rady;

Or. el

Pozměňovací návrh 38
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. žádá, aby kdykoli, kdy Evropská rada 
vytvoří akční plán nebo postup, který by 
mohl mít legislativní rozměr, bylo včas a 
ve spolupráci s Parlamentem rozhodnuto o 
přidružení Evropského parlamentu v 

7. žádá, aby kdykoli, kdy Evropská rada 
vytvoří akční plán nebo postup, který by 
mohl mít legislativní rozměr, bylo včas a 
ve spolupráci s Parlamentem rozhodnuto o 
přidružení Evropského parlamentu v 
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takové formě, která se jeví v daném 
případě vhodná; Evropský parlament a 
Evropská rada v návaznosti na to upraví 
svůj jednací řád, v němž upřesní výběr 
svých zástupců a způsob, jakým tito 
zástupci získávají mandát pro jednání a jak 
o jednání informují;

takové formě, která se jeví v daném 
případě vhodná; trvá na tom, že předseda 
Parlamentu by se měl plně účastnit 
zasedání Evropské rady, na nichž se jedná 
o interinstitucionálních otázkách;
Evropský parlament a Evropská rada v 
návaznosti na to upraví svůj jednací řád, v 
němž upřesní výběr svých zástupců a 
způsob, jakým tito zástupci získávají 
mandát pro jednání a jak o jednání 
informují;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že zkušenost s jednáním o 
víceletém finančním rámci ukázala 
praktický význam postupu vrcholných 
třístranných rozhovorů, který článek 324 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
předpokládá pouze v případě rozpočtových 
otázek; domnívá se, že si tento 
pragmatický postup zaslouží, aby byl 
rozšířen na všechna témata, a aby se ho 
v případě potřeby zúčastnil předseda 
Evropské rady;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Zita Gurmai

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Evropskou radu, aby 
spolupracovala s Evropským parlamentem 
na vytvoření jasného institucionálního 
postupu v návaznosti na evropské volby, 
zejména pokud jde o postup vedoucí ke 
zvolení předsedy Evropské komise, v 
případě potřeby prostřednictvím 
interinstitucionální dohody, s cílem 
náležitě zohlednit ustanovení Lisabonské 
smlouvy a snahy o větší poevropštění a 
zviditelnění kampaně;  

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Gerald Häfner
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. je přesvědčen, že problémy týkající se 
vztahů mezi Evropským parlamentem a 
orgány zastupujícími vnitrostátní vlády 
mohou být zcela vyřešeny pouze 
prostřednictvím změn Smluv; domnívá se 
proto, že by měly být řešeny mimo jiné v 
rámci konventu, jehož svolání se očekává 
roce 2015 podle čl. 48 odst. 3 SEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. žádá, aby byla v rámci příští revize 
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Smluv podle čl. 48 odst. 2 SEU kriticky 
posouzena role Evropské rady a aby bylo 
zváženo, zda pověřit Evropskou radu 
úkolem koordinovat činnosti Rady 
Evropské unie prostřednictvím možnosti 
zasedání Rady ve složení pro obecné 
záležitosti;  

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. vyzývá ke zrušení rotujícího 
předsednictví Rady Evropské unie v rámci 
příští revize Smluv podle čl. 48 odst. 2 
SEU; místo toho navrhuje, aby si každé 
složení Rady zvolilo mezi svými členy 
vlastní předsednictví na období dva a půl 
roku;

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Alain Lamassoure

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Evropskou radu, aby před 
zahájením evropské volební kampaně 
uvedla, jakým způsobem hodlá v rámci 
konzultací, které by měly proběhnout mezi 
Parlamentem a Evropskou radou ohledně 
provádění prohlášení č. 11 připojeného k 
Lisabonské smlouvě, respektovat volbu 
evropských občanů ve věci jmenování 
předsedy Komise; vyzývá všechny členy 
Evropské rady, aby předem oznámili, 
jakým způsobem hodlají respektovat volbu 
svých spoluobčanů při navrhování 
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jednoho nebo více kandidátů na funkci 
komisaře ze své země;

Or. fr


