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Pozměňovací návrh 3
Zita Gurmai

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 116

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Doba vyhrazená pro otázky Komisi je 
zařazena na každé dílčí zasedání v čase, 
který stanoví Parlament na návrh
Konference předsedů.

1. Doba vyhrazená pro otázky Komisi, 
která trvá devadesát minut a věnuje se 
specifickému horizontálnímu tématu, o 
němž rozhodne Konference předsedů v 
zásadě jeden měsíc před dílčím 
zasedáním, je zařazena na každé dílčí 
zasedání.

2. Žádný poslanec nesmí na jednom 
dílčím zasedání položit více než jednu 
otázku Komisi.

2. Oblast působnosti komisařů pozvaných 
Konferencí předsedů souvisí se 
specifickým horizontálním tématem, 
kterého se týkají položené otázky. 
Každého dílčího zasedání se zúčastní 
nejvýše dva komisaři, přičemž je možné 
pozvat třetího komisaře v závislosti na 
specifickém horizontálním tématu 
zvoleném Konferencí předsedů.

3. Otázky se předkládají písemně 
předsedovi, který rozhodne o jejich 
přípustnosti a o pořadí, v jakém se 
projednávají. Toto rozhodnutí je ihned 
sděleno tazateli.

3. Poslanci, kteří pokládají otázku 
jednomu z komisařů, jsou vybráni na 
základě systému losování, a to 
následujícím způsobem:

– jednu hodinu před začátkem doby 
vyhrazené pro otázky jsou u vchodu do 
jednacího sálu umístěny dvě volební urny;

– poslanci, kteří chtějí položit otázku, 
napíší svá jména na formulář a vloží 
formulář do jedné z uren;

– předseda zahájí dobu vyhrazenou pro 
otázky a ukončí možnost přihlásit se;

– předseda vytáhne vždy jeden formulář a 
vyzve poslance, jehož jméno je na 
formuláři uvedeno, aby položil otázku 
příslušnému komisaři. Poslanec má na 
položení otázky jednu minutu a komisař 
má dvě minuty na odpověď. Předseda 
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může výjimečně povolit, aby kterýkoli 
poslanec položil doplňující otázku v délce 
30 sekund, pokud se domnívá, že si to 
odpověď komisaře zasluhuje. Komisař má 
na dodatečnou odpověď dvě minuty.

4. Podrobný postup se řídí pokyny 
uvedenými v příloze jednacího řádu17.

4. Předseda může rozhodnout o 
přípustnosti otázek, které se přímo 
netýkají zvoleného specifického 
horizontálního tématu. Dodatečné otázky 
musí mít rovněž přímý vztah s hlavní 
otázkou.

5. V souladu s pokyny stanovenými 
Konferencí předsedů se může zvláštní doba 
vyhrazená pro otázky konat za přítomnosti 
Rady, předsedy Komise, místopředsedy 
Komise / vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku 
a předsedy euroskupiny.

5. V souladu s pokyny stanovenými 
Konferencí předsedů se může zvláštní doba 
vyhrazená pro otázky konat za přítomnosti 
Rady, předsedy Komise, místopředsedy 
Komise, vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku 
a předsedy Euroskupiny.

_______________
17Viz příloha II.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 1 návrhu zprávy. Změny se týkají 
odst. 3 odrážky 1 a 5a (nové).

Pozměňovací návrh 4
Gerald Häfner
za skupinu Verts/ALE

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 116

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Doba vyhrazená pro otázky Komisi je 
zařazena na každé dílčí zasedání v čase, 
který stanoví Parlament na návrh
Konference předsedů.

1. Doba vyhrazená pro otázky Komisi, 
která trvá devadesát minut a věnuje se 
specifickému horizontálnímu tématu, o 
němž rozhodne Konference předsedů v 
zásadě jeden měsíc před dílčím 
zasedáním, je zařazena na každé dílčí 
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zasedání.

2. Žádný poslanec nesmí na jednom 
dílčím zasedání položit více než jednu 
otázku Komisi.

2. Oblast působnosti komisařů pozvaných 
Konferencí předsedů souvisí se 
specifickým horizontálním tématem, 
kterého se týkají položené otázky. 
Každého dílčího zasedání se zúčastní 
nejvýše dva komisaři, přičemž je možné 
pozvat třetího komisaře v závislosti na 
specifickém horizontálním tématu 
zvoleném Konferencí předsedů.

3. Otázky se předkládají písemně 
předsedovi, který rozhodne o jejich 
přípustnosti a o pořadí, v jakém se 
projednávají. Toto rozhodnutí je ihned 
sděleno tazateli.

3. Poslanci, kteří pokládají otázku 
jednomu z komisařů, jsou pro první část 
doby vyhrazené pro otázky stanovené v 
odstavci 1 vybráni z politickým skupin s 
ohledem na celkový počet členů skupin. 
Pro druhou část doby vyhrazené pro 
otázky jsou vybráni na základě losování, a 
to následujícím způsobem: 

– jednu hodinu před začátkem doby 
vyhrazené pro otázky jsou u vchodu do 
jednacího sálu umístěny dvě volební urny;

– poslanci, kteří chtějí položit otázku, 
napíší svá jména na formulář a vloží 
formulář do jedné z uren;

– předseda zahájí dobu vyhrazenou pro 
otázky a ukončí možnost přihlásit se;

– předseda vytáhne vždy jeden formulář a 
vyzve poslance, jehož jméno je na 
formuláři uvedeno, aby položil otázku 
příslušnému komisaři. Poslanec má na 
položení otázky jednu minutu a komisař 
má dvě minuty na odpověď. Předseda 
může výjimečně povolit, aby jakýkoli 
poslanec položil doplňující otázku v délce 
30 sekund, pokud se domnívá, že si to 
odpověď komisaře zasluhuje. Komisař má 
na dodatečnou odpověď dvě minuty.

4. Podrobný postup se řídí pokyny 
uvedenými v příloze jednacího řádu17.

4. Předseda může rozhodnout o 
přípustnosti otázek, které se přímo 
netýkají zvoleného horizontálního tématu.
Dodatečné otázky musí mít rovněž přímý 
vztah s hlavní otázkou.

5. V souladu s pokyny stanovenými 
Konferencí předsedů se může zvláštní doba 

5. V souladu s pokyny stanovenými 
Konferencí předsedů se může zvláštní doba 
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vyhrazená pro otázky konat za přítomnosti 
Rady, předsedy Komise, místopředsedy 
Komise / vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku 
a předsedy euroskupiny.

vyhrazená pro otázky konat za přítomnosti 
Rady, předsedy Komise, místopředsedy 
Komise, vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku 
a předsedy Euroskupiny.

___________
17Viz příloha II.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 116 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Doba vyhrazená pro otázky Komisi je 
zařazena na každé dílčí zasedání v čase,
který stanoví Parlament na návrh
Konference předsedů.

1. Doba vyhrazená pro otázky Komisi, 
která se věnuje specifickému 
horizontálnímu tématu, o němž rozhodne
Konference předsedů jeden měsíc před 
dílčím zasedáním, je zařazena na každé 
dílčí zasedání.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 116 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Žádný poslanec nesmí na jednom 
dílčím zasedání položit více než jednu 
otázku Komisi.

2. Oblast působnosti komisařů pozvaných 
Konferencí předsedů souvisí se 
specifickým horizontálním tématem, 
kterého se budou týkat položené otázky. 
Každého dílčího zasedání se obecně 
zúčastní nejvýše dva komisaři.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 116 – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Otázky se předkládají písemně 
předsedovi, který rozhodne o jejich 
přípustnosti a o pořadí, v jakém se 
projednávají. Toto rozhodnutí je ihned 
sděleno tazateli.

3. Poslanci, kteří pokládají otázku 
jednomu ze dvou komisařů v souladu s 
pokyny stanovenými v příloze tohoto 
jednacího řádu16a, jsou vybráni na 
základě losování, a to následujícím 
způsobem: 

– třicet minut před začátkem doby 
vyhrazené pro otázky je u předsednického
stolu umístěna jedna volební urna;

– poslanci, kteří chtějí položit otázku, 
mohou vložit pouze jeden lístek;

– předseda zahájí dobu vyhrazenou pro 
otázky a ukončí možnost přihlásit se;

– předseda vytáhne vždy jeden lístek a 
vyzve takto vylosovaného poslance, aby 
položil otázku příslušnému komisaři.
Poslanec může po odpovědi na otázku 
vznést doplňující otázku.

_______________
16a Viz příloha II.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 116 – odst. 5

Původní znění Pozměňovací návrh

5. V souladu s pokyny stanovenými 
Konferencí předsedů se může zvláštní doba 
vyhrazená pro otázky konat za přítomnosti 

5. V souladu s pokyny stanovenými 
Konferencí předsedů se může zvláštní doba 
vyhrazená pro otázky konat za přítomnosti 
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Rady, předsedy Komise, místopředsedy 
Komise / vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku 
a předsedy euroskupiny. 

Rady, předsedy Evropské rady, předsedy 
Komise, místopředsedy Komise, vysokého 
představitele Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku a předsedy 
Euroskupiny. 

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 117 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Kterýkoli poslanec může položit 
předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi 
nebo místopředsedovi Komise / vysokému 
představiteli Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku otázku 
k písemnému zodpovězení v souladu 
s pokyny uvedenými v příloze jednacího 
řádu18. Za obsah otázek jsou odpovědní 
výhradně jejich autoři.

1. Kterýkoli poslanec může položit 
předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi 
nebo místopředsedovi Komise, vysokému 
představiteli Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku otázku 
k písemnému zodpovězení v souladu 
s kritérii uvedenými v příloze jednacího 
řádu18. Za obsah otázek jsou odpovědní 
výhradně jejich autoři.

__________ _________
18 viz příloha III. 18 viz příloha III.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Zita Gurmai

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 117 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Otázky se předkládají písemně
předsedovi, který je předá adresátům.
Pochyby o přípustnosti otázky řeší 
předseda. Jeho rozhodnutí se oznámí 
tazateli.

2. Otázky se pokládají předsedovi. 
Pochyby o přípustnosti otázky řeší 
předseda. Rozhodnutí předsedy nevychází 
výlučně z ustanovení, na které odkazuje 
odstavec 1, ale z ustanovení jednacího 
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řádu obecně. Rozhodnutí předsedy se 
oznámí tazateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Zita Gurmai

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 117 – odst. 2 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2a. Otázky se předkládají v elektronické 
podobě. Každý poslanec může předložit 
nejvýše pět otázek měsíčně.

Výjimečně lze předložit doplňující otázky v 
podobě papírového dokumentu, který 
poslanec vypracuje a osobně podepíše v 
příslušném útvaru sekretariátu 
Parlamentu.

Po uplynutí jednoho roku od začátku 
osmého volebního období Konference 
předsedů vypracuje hodnocení režimu 
dodatečných otázek a může Parlamentu 
navrhnout zrušení druhého pododstavce.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Zita Gurmai

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 117 – odst. 4 – pododstavec 1

Původní znění Pozměňovací návrh

4. Otázky vyžadující okamžitou odpověď, 
nikoli však podrobný průzkum (prioritní 
otázky), jsou zodpovídány do tří týdnů od 
jejich předání adresátům. Každý poslanec 
může vznést jednu prioritní otázku 
měsíčně.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 13
Zita Gurmai

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 117 – odst. 4 – pododstavec 2

Původní znění Pozměňovací návrh

Ostatní otázky (neprioritní otázky) jsou 
zodpovídány do šesti týdnů od jejich 
předání adresátům.

Otázky jsou zodpovídány do šesti týdnů od 
jejich oznámení adresátům. V 
odůvodněných naléhavých případech 
může předseda požádat, aby byly otázky 
zodpovězeny do tří týdnů.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Zita Gurmai

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 117 – odst. 4 – pododstavec 3

Původní znění Pozměňovací návrh

Poslanci uvedou, jaký typ otázky kladou. 
Konečné rozhodnutí učiní předseda.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 117 – odst. 4 – pododstavec 2

Původní znění Pozměňovací návrh

Ostatní otázky (neprioritní otázky) jsou 
zodpovídány do šesti týdnů od jejich 
předání adresátům.

Ostatní otázky (neprioritní otázky) jsou 
zodpovídány do šesti týdnů od jejich 
předání adresátům. Každý poslanec může 
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vznést nejvýše šest neprioritních otázek 
měsíčně.

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise je zahlcena prioritními otázkami k písemnému zodpovězení (prioritní 
otázky). V roce 2011 bylo celkem předloženo 12 093 písemných otázek. Pouhých 100 
poslanců Evropského parlamentu předložilo celkem 9 216 prioritních otázek (76 %), což 
představuje 77 otázek měsíčně na každého z těchto poslanců. Jen 10 poslanců EP položilo v 
roce 2013 celkem 32 % písemných otázek a pouhých 20 poslanců potom 45 % otázek. Jeden 
poslanec EP předložil v roce 2013 890 otázek z celkového počtu 13 493 prioritních otázek.
Stanovení hraničního čísla pro počet prioritních otázek položených měsíčně by výrazným 
způsobem snížilo počet otázek položených menšinou a nemělo by žádný velký dopad na 
většinu poslanců.

Pozměňovací návrh 16
Zita Gurmai

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 117 – odst. 5

Původní znění Pozměňovací návrh

5. Otázky a odpovědi se zveřejňují v 
Úředním věstníku Evropské unie.

5. Otázky a odpovědi se zveřejňují na 
internetových stránkách Parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Zita Gurmai

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 118 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Kterýkoli poslanec může položit 
Evropské centrální bance otázku 
k písemnému zodpovězení v souladu 
s pokyny uvedenými v příloze jednacího 
řádu19.

1. Kterýkoli poslanec může položit 
Evropské centrální bance otázku 
k písemnému zodpovězení v souladu 
s pokyny uvedenými v příloze jednacího 
řádu19. Za obsah otázek jsou odpovědní 
výhradně jejich autoři.
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_________ _________
19 viz příloha III. 19 viz příloha III.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 118 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Kterýkoli poslanec může položit 
Evropské centrální bance otázku
k písemnému zodpovězení v souladu 
s pokyny uvedenými v příloze jednacího
řádu19.

1. Kterýkoli poslanec může položit 
Evropské centrální bance nejvýše šest 
otázek k písemnému zodpovězení měsíčně
v souladu s pokyny uvedenými v příloze 
jednacího řádu.

___________ ___________
19 viz příloha III. 19 viz příloha III.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Zita Gurmai

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 118 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Tyto otázky se předkládají písemně 
předsedovi příslušného výboru, který je 
předá Evropské centrální bance.

2. Tyto otázky se předkládají písemně 
předsedovi příslušného výboru, který je 
předá Evropské centrální bance. V případě 
pochybností o přípustnosti otázky 
rozhodne předseda výboru. Rozhodnutí 
předsedy výboru se oznámí tazateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Zita Gurmai
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Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 118 – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Otázky se zveřejňují spolu s odpověďmi 
v Úředním věstníku Evropské unie.

3. Otázky a odpovědi se zveřejňují na 
internetových stránkách Parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha II – oddíl A – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Otázky jsou přípustné, pouze pokud: vypouští se

– jsou věcné a formulované tak, aby 
umožňovaly stručnou odpověď;

– spadají do působnosti a oblasti 
odpovědnosti adresáta a jsou v obecném 
zájmu;

–  jedná-li se o otázky položené Radě, se 
týkají zejména výkonu jejích funkcí 
spočívajících ve vymezování, koordinaci 
a provádění politik Unie, nebo jejích 
pravomocí v rámci postupů jmenování či 
postupů spojených s fungováním orgánů, 
institucí a subjektů Unie nebo s revizí 
Smluv;

– nevyžadují rozsáhlou předběžnou studii 
nebo průzkum ze strany dotyčného 
orgánu;

– jsou srozumitelně formulovány a 
vztahují se ke konkrétní záležitosti;

– neobsahují tvrzení nebo názory;

– nevztahují se k čistě osobním 
záležitostem;

– nemají za cíl získání dokumentů nebo 
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statistických údajů;

– jsou formulovány jako otázky.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha II – oddíl A – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Otázka je nepřípustná, jestliže byla 
stejná nebo podobná otázka položena 
a zodpovězena během předchozích tří 
měsíců nebo pokud se otázka pouze 
dotazuje na informace o krocích 
navazujících na konkrétní usnesení 
Parlamentu, které Komise již poskytla 
v písemném sdělení o dalším postupu, 
pokud nevyvstaly nové skutečnosti nebo se 
tazatel nesnaží získat další informace. V 
prvním případě je tazateli předána kopie 
otázky a odpovědi.

3. Otázka je nepřípustná, jestliže byla 
stejná nebo podobná otázka položena 
a zodpovězena během předchozích tří 
měsíců nebo pokud se otázka pouze 
dotazuje na informace o krocích 
navazujících na konkrétní usnesení 
Parlamentu, které Komise již poskytla 
v písemném sdělení o dalším postupu, 
pokud nevyvstaly nové skutečnosti nebo se 
tazatel nesnaží získat další informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha II – oddíl A – odst. 4

Původní znění Pozměňovací návrh

4. Každý poslanec může po odpovědi na 
jakoukoli otázku vznést doplňující otázku. 
Celkem může vznést dvě doplňující otázky.

4. Každý poslanec může po odpovědi na 
otázku vznést doplňující otázku.

Or. en



AM\1014752CS.doc 15/22 PE526.250v01-00

CS

Pozměňovací návrh 24
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha II – oddíl A – odst. 6 – pododstavec 1

Původní znění Pozměňovací návrh

Předseda rozhoduje o přípustnosti 
doplňujících otázek a omezí jejich počet 
tak, aby každý poslanec, který vznesl 
otázku, na ni mohl dostat odpověď.

Předseda rozhoduje o přípustnosti 
doplňujících otázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha II – oddíl A – odst. 7 a (nový) s novým nadpisem

Původní znění Pozměňovací návrh

Řečnická doba

7a. Poslanec má na položení otázky jednu
minutu a komisař má dvě minuty na 
odpověď.

Pokud se poslanec rozhodne, že po 
odpovědi na otázka vznese doplňující 
otázku, má na položení této otázky 30 
sekund. Komisař má na dodatečnou 
odpověď dvě minuty.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha II – oddíl A – odst. 8 až 14
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Původní znění Pozměňovací návrh

8. Pokud to obsah otázek umožňuje, může 
předseda po konzultaci s tazateli 
rozhodnout, že jim dotyčný orgán odpoví 
společně.

vypouští se

9. Otázka může být zodpovězena, pouze 
pokud je tazatel přítomen nebo pokud 
před zahájením doby vyhrazené pro otázky 
oznámil předsedovi písemně jméno svého 
zástupce.

10. Jestliže není přítomen tazatel ani jeho 
zástupce, otázka se nebere v potaz.

11. Pokud poslanec předloží otázku, ale 
ani on ani jeho zástupce nejsou v době 
vyhrazené pro otázky přítomni, napíše 
předseda poslanci a připomene mu jeho 
povinnost být přítomen nebo zastoupen.
Pokud je předseda nucen zaslat takový 
dopis třikrát v průběhu dvanácti měsíců, 
ztrácí poslanec na šest měsíců právo 
předkládat otázky v době vyhrazené pro 
otázky.

12. Otázky, které nejsou zodpovězeny pro 
nedostatek času, jsou zodpovězeny podle 
čl. 117 odst. 4 prvního pododstavce, pokud 
tazatelé nepožádají o použití čl. 117 odst. 
3.

13. Postup při písemných odpovědích se 
řídí čl. 117 odst. 3 a 5.

Lhůty

14. Otázky se předkládají nejpozději jeden 
týden před zahájením doby vyhrazené pro 
otázky. Otázky, které nejsou předloženy v 
této lhůtě, mohou být vzneseny v době 
vyhrazené pro otázky se souhlasem 
orgánu, kterého se týkají.

Otázky prohlášené za přípustné se rozdají 
poslancům a zašlou orgánům, jichž se 
týkají.

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha II – oddíl B

Původní znění Pozměňovací návrh

B. Doporučení vypouští se

(výtah z usnesení Parlamentu ze dne 13. 
listopadu 1986)

EVROPSKÝ PARLAMENT,

1. doporučuje důslednější uplatňování 
pokynů pro průběh doby vyhrazené pro 
otázky podle článku 43, a zejména 
odstavce 1 těchto pokynů týkajícího se 
přípustnosti;

2. doporučuje častěji využívat pravomoci 
předsedy Evropského parlamentu 
seskupovat podle čl. 43 odst. 3 otázky pro 
dobu vyhrazenou pro otázky podle témat; 
má však zato, že předmětem takového 
seskupování by měly být pouze otázky z 
první poloviny seznamu otázek 
předložených k projednání na jednotlivém 
dílčím zasedání;

3. pokud jde o doplňující otázky, 
doporučuje, aby předseda zpravidla 
povoloval jednu doplňující otázku od 
tazatele a jednu nebo nejvýše dvě 
doplňující otázky poslanců pokud možno z 
jiné politické skupiny nebo z jiného 
členského státu, než je autor hlavní 
otázky; připomíná, že doplňující otázky 
musí být stručné a formulované jako 
otázky a navrhuje, aby jejich délka 
nepřekračovala 30 vteřin;

4. vyzývá Komisi a Radu, aby podle 
odstavce 7 pokynů zajistily, aby odpovědi 
byly stručné a aby se vztahovaly k 
předmětu otázky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha III – název

Původní znění Pozměňovací návrh

Pokyny k otázkám k písemnému 
zodpovězení podle článku 117 a článku 
118

Kritéria pro otázky k písemnému 
zodpovězení podle článku 117 a článku 
118

Or. en

Odůvodnění

Nejedná se o pouhé pokyny, ale o uplatnitelná kritéria přípustnosti.

Pozměňovací návrh 29
Zita Gurmai

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha III – odst. 1 – odrážka 2

Původní znění Pozměňovací návrh

– spadají do působnosti a odpovědnosti 
adresáta a jsou v obecném zájmu;

– spadají výlučně do mezí pravomocí 
svěřených Unii Smlouvami a odpovědnosti 
adresáta a jsou v obecném zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Zita Gurmai

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha III – odst. 1 – odrážka 3 a (nová)

Původní znění Pozměňovací návrh

– nepřesahují 200 slov;
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Or. en

Pozměňovací návrh 31
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha III – odst. 1 – odrážka 4

Původní znění Pozměňovací návrh

– neobsahují urážlivá vyjádření; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Zita Gurmai

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha III – odst. 1 – odrážka 5

Původní znění Pozměňovací návrh

– se netýkají čistě osobních záležitostí. – se netýkají čistě osobních záležitostí a 
dodržují nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů orgány a 
institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Zita Gurmai

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha III – odst. 1 – odrážka 5 a (nová)

Původní znění Pozměňovací návrh

– neobsahují více než tři podotázky.
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Or. en

Pozměňovací návrh 34
Zita Gurmai

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha III – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Pokud otázka tyto pokyny nesplňuje,
poradí sekretariát autorovi, jak může 
otázku navrhnout, aby byla přípustná. 

2. Na žádost poradí sekretariát autorům, 
jak v jednotlivých případech splnit kritéria 
stanovená v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha III – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Pokud otázka tyto pokyny nesplňuje, 
poradí sekretariát autorovi, jak může 
otázku navrhnout, aby byla přípustná. 

2. Pokud otázka tato kritéria nesplňuje, 
poradí sekretariát autorovi, jak může 
otázku navrhnout, aby byla přípustná.

Or. en

Odůvodnění

Nejedná se o pouhé pokyny, ale o uplatnitelná kritéria přípustnosti.

Pozměňovací návrh 36
Zita Gurmai

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha III – odst. 3
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Původní znění Pozměňovací návrh

3. Pokud byla během předcházejících šesti 
měsíců položena a zodpovězena totožná 
nebo podobná otázka nebo pokud se otázka 
pouze dotazuje na informace o krocích 
navazujících na konkrétní usnesení 
Parlamentu, které Komise již poskytla 
v písemném sdělení o dalším postupu, 
předá sekretariát autorovi kopii předchozí 
otázky a odpovědi. Nová otázka nebude 
předložena adresátu, pokud autor 
neodkazuje na nové významné skutečnosti 
nebo nepožaduje-li další informace.

3. Pokud byla během předcházejících šesti 
měsíců položena a zodpovězena totožná 
nebo podobná otázka nebo pokud se otázka 
pouze dotazuje na informace o krocích 
navazujících na konkrétní usnesení 
Parlamentu, které Komise již poskytla 
v písemném sdělení o dalším postupu, 
předá sekretariát autorovi kopii předchozí 
otázky a odpovědi. Nová otázka nebude 
předložena adresátu, pokud předseda 
nerozhodne opačně na základě nových 
významných skutečností a odůvodněné 
žádosti autora.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Zita Gurmai

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha III – odst. 4

Původní znění Pozměňovací návrh

4. Pokud autor v otázce požaduje věcné 
nebo statistické informace, které jsou již 
k dispozici v knihovně Parlamentu, 
informuje sekretariát poslance, který 
může svou otázku stáhnout.

4. Pokud autor v otázce požaduje věcné 
nebo statistické informace, které již mají k 
dispozici parlamentní útvary pro výzkum, 
otázka je postoupena těmto útvarům, a 
nikoli adresátovi, pokud předseda na 
žádost autora nerozhodne jinak.  

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha III – odst. 4

Původní znění Pozměňovací návrh

4. Pokud autor v otázce požaduje věcné 4. Pokud autor v otázce požaduje věcné 
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nebo statistické informace, které jsou již 
k dispozici v knihovně Parlamentu, 
informuje sekretariát poslance, který může 
svou otázku stáhnout.

nebo statistické informace, které jsou již 
k dispozici v knihovně Parlamentu, 
informuje předseda poslance, který může 
svou otázku stáhnout.

Or. en

Odůvodnění

Předseda by měl mít možnost uplatnit svou pravomoc a orientovat poslance na knihovnu 
Parlamentu, která může věcné otázky zodpovědět rychleji a levněji.

Pozměňovací návrh 39
Zita Gurmai

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha III – odst. 5

Původní znění Pozměňovací návrh

5. Otázky týkající se souvisejících 
záležitostí lze zodpovědět společně.

5. Otázky týkající se souvisejících 
záležitostí může sekretariát sloučit a lze je
zodpovědět společně.

Or. en


