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Pozměňovací návrh 12
Pervenche Berès

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 81 – odst. 1 – pododstavec 1

Původní znění Pozměňovací návrh

Pokud je Parlament požádán, aby vyslovil 
souhlas s navrhovaným aktem, Parlament 
přijme své rozhodnutí na základě
doporučení příslušného výboru, zda daný 
akt schválit nebo zamítnout.

Pokud je Parlament požádán, aby vyslovil 
souhlas s navrhovaným aktem, Parlament 
přijme své rozhodnutí s ohledem na 
doporučení příslušného výboru, zda daný 
akt schválit nebo zamítnout. Doporučení 
obsahuje právní východiska, avšak 
neobsahuje body odůvodnění. Může 
obsahovat stručné odůvodnění, za které je 
odpovědný zpravodaj a o němž se 
nehlasuje. Toto odůvodnění však musí být 
v souladu se zněním doporučení, jak jej 
přijal příslušný výbor. Pokud tomu tak 
není, může předseda příslušného výboru 
odůvodnění odstranit.
Příslušný výbor může spolu se svým 
doporučením předložit návrh usnesení. 
Výbory, které jsou požádány o stanovisko 
v souladu s čl. 188 odst. 3, mohou 
přijmout stanoviska sestávající z návrhů, 
které se týkají částí návrhu usnesení 
předloženého příslušným výborem.
Příslušný výbor se žádostí o udělení 
souhlasu zabývá bez zbytečného odkladu. 
Pokud příslušný výbor nepřijme 
doporučení do čtyř měsíců poté, co mu 
byla žádost o udělení souhlasu 
postoupena, informuje v tomto smyslu 
Parlament. Na základě toho může 
Parlament uspořádat rozpravu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Gerald Häfner
za skupinu Verts/ALE

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 81 – odst. 1 – pododstavec 1

Původní znění Pozměňovací návrh

Pokud je Parlament požádán, aby vyslovil 
souhlas s navrhovaným aktem, Parlament 
přijme své rozhodnutí na základě
doporučení příslušného výboru, zda daný 
akt schválit nebo zamítnout.

Pokud je Parlament požádán, aby vyslovil 
souhlas s navrhovaným aktem, Parlament 
přijme své rozhodnutí s ohledem na 
doporučení příslušného výboru, zda daný 
akt schválit nebo zamítnout. Doporučení 
obsahuje právní východiska a může 
obsahovat body odůvodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Eva Joly

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 81 – odst. 1 – pododstavec 1

Původní znění Pozměňovací návrh

Pokud je Parlament požádán, aby vyslovil 
souhlas s navrhovaným aktem, Parlament 
přijme své rozhodnutí na základě
doporučení příslušného výboru, zda daný 
akt schválit nebo zamítnout.

Pokud je Parlament v souladu se
Smlouvou o Evropské unii nebo 
Smlouvou o fungování Evropské unie
požádán, aby vyslovil souhlas 
s navrhovaným aktem, Parlament přijme 
své rozhodnutí s ohledem na doporučení 
příslušného výboru, zda daný akt schválit 
nebo zamítnout. K doporučení mohou být 
připojeny body odůvodnění, které žádným 
způsobem nesmí pozměňovat znění 
navrhovaného aktu ani určovat podmínky 
jeho přijetí či provádění.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu transparentnosti by Parlament měl mít možnost zdůvodňovat svá rozhodnutí 
prostřednictvím vysvětlujících bodů odůvodnění. To navíc posílí politickou úlohu Parlamentu, 
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zejména ve vztahu k jiným orgánům. Aby se napomohlo viditelnosti parlamentních aktů, bylo 
by vhodnější, aby vysvětlení rozhodnutí Parlamentu udělit/odmítnout souhlas bylo obsaženo 
v doporučení, kterým se souhlas uděluje/odmítá, spíše než v samostatném návrhu usnesení.

Pozměňovací návrh 15
Helmut Scholz

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 81 – odst. 1 – pododstavec 1

Původní znění Pozměňovací návrh

Pokud je Parlament požádán, aby vyslovil 
souhlas s navrhovaným aktem, Parlament 
přijme své rozhodnutí na základě
doporučení příslušného výboru, zda daný 
akt schválit nebo zamítnout.

Pokud je Parlament požádán, aby vyslovil 
souhlas s navrhovaným aktem nebo 
mezinárodní dohodou, Parlament přijme 
své rozhodnutí s ohledem na doporučení 
příslušného výboru, zda daný akt schválit 
nebo zamítnout. Doporučení obsahuje 
právní východiska, avšak neobsahuje body 
odůvodnění. Může obsahovat i stručné 
odůvodnění, za které je odpovědný 
zpravodaj a o němž se nehlasuje. 
Pozměňovací návrhy předložené ve 
výboru jsou přípustné pouze tehdy, pokud 
je jejich cílem zrušit doporučení navržené 
zpravodajem.

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Helmut Scholz

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 81. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Příslušný výbor může spolu se svým 
doporučením předložit návrh 
nelegislativního usnesení, kterým 
Parlament koherentně a srozumitelně 
odůvodní své rozhodnutí nebo vyjádří 
doporučení s ohledem na provádění aktu 
nebo popř. mezinárodní dohody. Za 
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stanovených předpokladů požádá 
příslušný výbor zúčastněné výbory, aby 
předložily svá stanoviska.

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Eva Joly

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 81 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

V řádně odůvodněných naléhavých 
situacích může být pro přijetí doporučení 
stanoven časový limit. Ustanovení čl. 52 
odst. 4 a 5 se použijí obdobně.

Or. en

Odůvodnění

Parlament má na udělení souhlasu k dispozici tolik času, kolik považuje za nezbytné. Výbory 
předkládající stanoviska by navíc měly dostat přiměřeně dlouhý termín, aby své povinnosti 
splnily efektivně. Nahodilé stanovení krátkého termínu by tudíž bylo v rozporu s těmito cíli. Je 
však rozumné v řádně odůvodněných naléhavých situacích umožnit výjimku. Čl. 52 odst. 2 a 4 
se již zabývají situacemi, kdy zpravodaj neprávem zdržuje předložení své zprávy, a mohly by 
tedy být obdobně použity i na postup souhlasu.

Pozměňovací návrh 18
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 81. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Příslušný výbor se žádostí o udělení 
souhlasu zabývá bez zbytečného odkladu. 
Pokud se příslušný výbor rozhodne 
neposkytnout doporučení nebo pokud 
nepřijme doporučení do jednoho roku 
poté, co mu byla žádost o udělení 
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souhlasu postoupena, Konference 
předsedů může danou věc zařadit 
k projednání na pořad jednání některého 
z příštích dílčích zasedání i bez 
doporučení.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Helmut Scholz

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 81 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Příslušný výbor se žádostí o udělení 
souhlasu zabývá v přiměřeném časovém 
horizontu. Pokud se příslušný výbor na 
žádost zúčastněného výboru případně 
rozhodne danou záležitost dočasně 
neprojednávat, formálně se o tom usnese 
většinou odevzdaných hlasů.

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Pervenche Berès

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 81 – odst. 1 – pododstavec 2

Původní znění Pozměňovací návrh

Parlament poté rozhodne o aktu, u něhož je 
podle Smlouvy o Evropské unii nebo 
Smlouvy o fungování Evropské unie třeba 
jeho souhlasu, v jediném hlasování, 
přičemž nelze předkládat žádné 
pozměňovací návrhy. Většina potřebná pro 
přijetí souhlasu odpovídá většině stanovené 
v příslušném článku Smlouvy o Evropské 
unii nebo Smlouvy o fungování Evropské 
unie, který tvoří právní základ 

Parlament poté rozhodne o aktu, u něhož je 
podle Smlouvy o Evropské unii nebo 
Smlouvy o fungování Evropské unie třeba 
jeho souhlasu, v jediném hlasování na 
základě doporučení příslušného výboru, 
přičemž nelze předkládat žádné 
pozměňovací návrhy. Většina potřebná pro 
přijetí souhlasu odpovídá většině stanovené 
v příslušném článku Smlouvy o Evropské 
unii nebo Smlouvy o fungování Evropské 
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navrhovaného aktu. unie, který tvoří právní základ 
navrhovaného aktu, nebo většině 
odevzdaných hlasů, pokud žádná většina 
stanovena není. Pokud navrhovaný akt 
potřebnou většinu nezíská, považuje se za 
zamítnutý.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Gerald Häfner
za skupinu Verts/ALE

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 81 – odst. 1 – pododstavec 2

Původní znění Pozměňovací návrh

Parlament poté rozhodne o aktu, u něhož je 
podle Smlouvy o Evropské unii nebo 
Smlouvy o fungování Evropské unie třeba 
jeho souhlasu, v jediném hlasování, 
přičemž nelze předkládat žádné 
pozměňovací návrhy. Většina potřebná pro 
přijetí souhlasu odpovídá většině stanovené 
v příslušném článku Smlouvy o Evropské 
unii nebo Smlouvy o fungování Evropské 
unie, který tvoří právní základ 
navrhovaného aktu.

Parlament poté rozhodne o aktu, u něhož je 
podle Smlouvy o Evropské unii nebo 
Smlouvy o fungování Evropské unie třeba 
jeho souhlasu, v jediném hlasování
o souhlasu, při kterém zohlední 
doporučení příslušného výboru, přičemž 
nelze předkládat žádné pozměňovací 
návrhy. Většina potřebná pro přijetí 
souhlasu odpovídá většině stanovené 
v příslušném článku Smlouvy o Evropské 
unii nebo Smlouvy o fungování Evropské 
unie, který tvoří právní základ 
navrhovaného aktu, nebo většině 
odevzdaných hlasů, pokud žádná většina 
stanovena není. Pokud navrhovaný akt 
potřebnou většinu nezíská, považuje se za 
zamítnutý.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Eva Joly

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 81 – odst. 1 – pododstavec 2
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Původní znění Pozměňovací návrh

Parlament poté rozhodne o aktu, u něhož 
je podle Smlouvy o Evropské unii nebo 
Smlouvy o fungování Evropské unie třeba 
jeho souhlasu, v jediném hlasování, 
přičemž nelze předkládat žádné 
pozměňovací návrhy. Většina potřebná pro 
přijetí souhlasu odpovídá většině stanovené 
v příslušném článku Smlouvy o Evropské 
unii nebo Smlouvy o fungování Evropské 
unie, který tvoří právní základ 
navrhovaného aktu.

Většina potřebná pro přijetí souhlasu
v plénu odpovídá většině stanovené 
v příslušném článku Smlouvy o Evropské 
unii nebo Smlouvy o fungování Evropské 
unie, který tvoří právní základ 
navrhovaného aktu, nebo většině 
odevzdaných hlasů, pokud žádná většina 
stanovena není. Pokud navrhovaný akt 
potřebnou většinu nezíská, považuje se za 
zamítnutý.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek jediného hlasování o postupu souhlasu bez pozměňovacích návrhů vytváří 
nejasnosti a vede k nejednotnosti ve výkladu a provádění tohoto článku. Navíc oslabil pozici 
Parlamentu, zejména ve vztahu k jiným orgánům. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je tuto 
situaci napravit. Pozměňovací návrh se však shoduje s návrhem a reprodukuje návrh výboru 
AFCO týkající se vyjasnění výsledku hlasování v případech, kdy nebylo dosaženo potřebné 
většiny pro udělení souhlasu.

Pozměňovací návrh 23
Helmut Scholz

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 81 – odst. 1 – pododstavec 2

Původní znění Pozměňovací návrh

Parlament poté rozhodne o aktu, u něhož je 
podle Smlouvy o Evropské unii nebo 
Smlouvy o fungování Evropské unie třeba 
jeho souhlasu, v jediném hlasování, 
přičemž nelze předkládat žádné 
pozměňovací návrhy. Většina potřebná pro 
přijetí souhlasu odpovídá většině stanovené 
v příslušném článku Smlouvy o Evropské 
unii nebo Smlouvy o fungování Evropské 
unie, který tvoří právní základ 
navrhovaného aktu.

Parlament poté rozhodne o aktu nebo 
o mezinárodní dohodě, u nichž je podle 
Smlouvy o Evropské unii nebo Smlouvy 
o fungování Evropské unie třeba jeho 
souhlasu, v jediném hlasování o souhlasu, 
přičemž nelze předkládat žádné 
pozměňovací návrhy. Většina potřebná pro 
přijetí souhlasu odpovídá většině stanovené 
v příslušném článku Smlouvy o Evropské 
unii nebo Smlouvy o fungování Evropské 
unie, který tvoří právní základ 
navrhovaného aktu, nebo většině 
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odevzdaných hlasů, pokud žádná většina 
stanovena není. Pokud navrhovaný akt 
potřebnou většinu nezíská, považuje se za 
zamítnutý.

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Rafał Trzaskowski

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 81 – odst. 1 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

1a. Příslušný výbor se žádostí o udělení 
souhlasu zabývá bez zbytečného odkladu. 
Jestliže příslušný výbor nepřijme 
doporučení do šesti měsíců poté, co mu 
byla žádost o udělení souhlasu 
postoupena, Konference předsedů může 
danou věc zařadit k projednání na pořad 
jednání některého z příštích dílčích 
zasedání, nebo, v řádně odůvodněných 
případech, rozhodnout o prodloužení této 
šestiměsíční lhůty.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Helmut Scholz

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 81 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Pro smlouvy o přistoupení
a mezinárodní dohody a pro zjištění, že 
členský stát závažně a trvale porušuje 
základní zásady, se použijí články 74c, 74e
a 90. Pro postup pro posílenou spolupráci 
v oblasti, na kterou se vztahuje řádný 
legislativní postup, se použije článek 74g.

2. Pro smlouvy o přistoupení, mezinárodní 
dohody, pro zjištění, že členský stát 
závažně a trvale porušuje základní zásady,
pro stanovení složení Parlamentu, pro 
zavedení posílené spolupráce mezi 
členskými státy nebo pro přijetí víceletého 
finančního rámce se navíc použijí
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příslušné články 74c, 90, 74e, 74f, 74g
a 75.

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Pervenche Berès

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 81 – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Pokud je vyžadován souhlas Parlamentu 
s navrhovaným legislativním aktem nebo 
připravovanou mezinárodní dohodou, 
může se příslušný výbor s cílem přispět ke 
kladnému výsledku postupu rozhodnout, 
že předloží Parlamentu průběžnou zprávu 
s návrhem usnesení, v němž doporučí, zda 
navrhovaný akt změnit nebo uskutečnit.

3. Pokud je vyžadován souhlas Parlamentu 
s navrhovaným legislativním aktem, může 
příslušný výbor na začátku postupu
předložit Parlamentu průběžnou zprávu 
s návrhem usnesení, v němž doporučí, zda 
navrhovaný akt změnit nebo uskutečnit.
Obsah návrhu usnesení přijatého 
Parlamentem tvoří základ mandátu 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Helmut Scholz

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 81 – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Pokud je vyžadován souhlas Parlamentu 
s navrhovaným legislativním aktem nebo 
připravovanou mezinárodní dohodou, 
může se příslušný výbor s cílem přispět ke 
kladnému výsledku postupu rozhodnout, 
že předloží Parlamentu průběžnou zprávu 
s návrhem usnesení, v němž doporučí, zda 
navrhovaný akt změnit nebo uskutečnit.

3. Pokud je vyžadován souhlas Parlamentu 
s navrhovaným legislativním aktem nebo 
připravovanou mezinárodní dohodou, 
může příslušný výbor předložit Parlamentu 
průběžnou zprávu s návrhem usnesení, 
v němž doporučí, zda navrhovaný akt 
změnit nebo uskutečnit.

Or. de
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Pozměňovací návrh 28
Pervenche Berès

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 81 – odst. 3 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

3a. Pokud některý z výborů požádá, aby 
byl v rámci postupu souhlasu 
přidruženým výborem podle článku 50, 
rozhoduje o tom, zda bude žádost 
schválena, Konference předsedů.

Or. en


