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Pozměňovací návrh 4
Elmar Brok, Ana Gomes, Ioan Mircea Paşcu, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ulrike 
Lunacek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 90. – odst. 4

Původní znění Pozměňovací návrh

4. V jakékoli fázi jednání může Parlament 
na základě zprávy příslušného výboru a po 
posouzení případného relevantního návrhu 
předloženého podle článku 121 přijmout 
doporučení a požadovat jejich zohlednění 
před uzavřením mezinárodní dohody.

4. V jakékoli fázi jednání a v době od 
ukončení jednání až po uzavření dohody
může Parlament na základě zprávy 
příslušného výboru a po posouzení 
případného relevantního návrhu 
předloženého podle článku 121 přijmout 
doporučení a požadovat jejich zohlednění 
před uzavřením mezinárodní dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Stanimir Ilchev

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 90. – odst. 5

Původní znění Pozměňovací návrh

5. Po ukončení jednání je návrh dohody 
před jejím podepsáním předložen
Parlamentu k zaujetí stanoviska nebo k 
vyslovení souhlasu. Pro postup souhlasu se 
použije článek 81.

5. Po ukončení jednání je předloha 
rozhodnutí Rady o uzavření dohody před 
jejím podepsáním předložena Parlamentu 
k zaujetí stanoviska nebo k vyslovení 
souhlasu. Pro postup souhlasu se použije 
článek 81.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Stanimir Ilchev

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 90. – odst. 6
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Původní znění Pozměňovací návrh

6. Dříve, než proběhne hlasování o 
souhlasu, 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 o souhlasu se odloží, 
dokud Soud nepředloží své stanovisko.

6. Dříve, než proběhne hlasování o 
souhlasu nebo o stanovisku, 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 stanovisko.

Or. en


