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Pozměňovací návrh 60
Elmar Brok

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 8

Původní znění Pozměňovací návrh

Není-li stanoveno jinak, předsednictvo 
vydá prováděcí předpisy ke statutu 
poslanců Evropského parlamentu.

Není-li stanoveno jinak, budou prováděcí 
předpisy ke statutu poslanců Evropského 
parlamentu schváleny na plenárním 
zasedání Parlamentu na základě 
doporučení příslušného výboru.

Or. de

Odůvodnění

Při formulaci návrhu statutu poslanců se vycházelo z toho, že uplatňování a konkretizování 
předpisů statutu, jež byla nedostatečně podrobná, vyžaduje schválení na plenárním zasedání. Na 
rozdíl od rozhodnutí přijatého výlučně předsednictvem má tento postup tu výhodu, že se jím 
dosáhne mnohem větší míry transparentnosti a že do vypracování předpisů, jež se poslanců 
týkají, zapojí všechny poslance, kteří se tak stanou odpovědnými za jejich vypracování.

Pozměňovací návrh 61
Elmar Brok

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 23 – odst. 2 a odst. 2 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Předsednictvo přijímá finanční, 
organizační a administrativní rozhodnutí ve 
věcech týkajících se poslanců a vnitřní 
organizace Parlamentu, jeho sekretariátu
a orgánů.

2. Předsednictvo přijímá finanční, 
organizační a administrativní rozhodnutí ve 
věcech týkajících se vnitřní organizace 
Parlamentu, jeho sekretariátu a orgánů.

2a. Na základě návrhu generálního 
tajemníka nebo politické strany přijímá 
předsednictvo finanční, organizační
a administrativní rozhodnutí
v záležitostech týkajících se poslanců.

Or. en



PE428.234v01-00 4/12 AM\791389CS.doc

CS

Odůvodnění

Vysvětlení: Neexistuje jasné pravidlo týkající se práva předkládat texty nebo pozměňovací 
návrhy na schůzích předsednictva. Co se týče záležitostí týkajících se poslanců, měly by mít 
politické skupiny formální možnost předkládat texty a pozměňovací návrhy, o kterých se bude 
diskutovat a hlasovat.

Pozměňovací návrh 62
 David Martin, József Szájer, Andrew Duff 

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 23 – odst. 11 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

11a. Předsednictvo jmenuje dva nebo více 
místopředsedů, jejichž úkolem je 
pěstování vztahů s vnitrostátními 
parlamenty.
Místopředsedové podávají Konferenci 
předsedů pravidelné zprávy o své činnosti
v této oblasti.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá znění stávajícího čl. 25 odst. 3 věty 2 a 3, který 
bude vypuštěn, bude-li tento pozměňovací návrh přijat.)

Pozměňovací návrh 63
József Szájer 

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 38 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 38a
Posuzování dodržování zásad subsidiarity

a proporcionality
1. Při posuzování návrhu legislativního 
aktu věnuje Parlament zvláštní pozornost 
dodržování zásad subsidiarity
a proporcionality. S výjimkou naléhavých 
případů uvedených v článku 4 Protokolu
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o úloze vnitrostátních parlamentů
v Evropské unii nesmí Parlament ukončit 
první čtení dříve, než vyprší lhůta osmi 
týdnů stanovená v článku 6 Protokolu
o používání zásad subsidiarity
a proporcionality.
2. Výbor příslušný k otázkám uvedeným
v odstavci 1 se může na žádost příslušného 
výboru nebo z vlastního podnětu 
rozhodnout, že vypracuje doporučení 
týkající se jakéhokoli návrhu 
legislativního aktu.
3. Jestliže vnitrostátní parlament zašle 
předsedovi EP odůvodněné stanovisko
v souladu s článkem 3 Protokolu o úloze 
vnitrostátních parlamentů v Evropské unii
a s článkem 6 Protokolu o používání 
zásad subsidiarity a proporcionality, bude 
tento dokument předán příslušnému 
výboru a pro informaci postoupen výboru 
odpovědnému za dodržování zásady 
subsidiarity. Pokud Parlament obdrží 
odůvodněné stanovisko poté, co příslušný 
výbor svou zprávu přijal, je toto 
stanovisko předáno před hlasováním všem 
poslancům jako dokument pro zasedání. 
Předseda příslušného výboru může 
požádat o vrácení této věci výboru.
4. Pokud odůvodněná stanoviska týkající 
se nesouladu návrhu legislativního aktu 
se zásadou subsidiarity představují 
alespoň třetinu všech hlasů přidělených 
vnitrostátním parlamentům nebo čtvrtinu 
těchto hlasů v případě návrhu 
legislativního aktu předloženého na 
základě článku 76 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, přijme Parlament 
rozhodnutí teprve tehdy, až autor návrhu 
uvede, jak hodlá postupovat.
5. Pokud odůvodněná stanoviska týkající 
se nesouladu návrhu legislativního aktu 
se zásadou subsidiarity představují
v rámci řádného legislativního postupu 
alespoň prostou většinu hlasů přidělených 
vnitrostátním parlamentům, výbor 
odpovědný za dodržování zásady 
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subsidiarity po zvážení odůvodněných 
stanovisek vnitrostátních parlamentů
a Komise buď doporučí Parlamentu, aby 
návrh z důvodu porušení zásady 
subsidiarity zamítnul, nebo předloží 
Parlamentu jakékoli jiné doporučení, 
které může navrhovat změny týkající se 
dodržování zásady subsidiarity.
Doporučení se předkládá Parlamentu
k rozpravě a hlasování. Pokud Evropský 
parlament většinou odevzdaných hlasů 
přijme doporučení k zamítnutí návrhu 
nebo pokud se proti návrhu postaví 55% 
většina členů Rady, prohlásí předseda 
proces za ukončený. Pokud Parlament 
návrh nezamítne, proces pokračuje
a zohlední se všechna doporučení, která 
Parlament schválil.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá znění pozměňovacího návrhu 5 návrhu zprávy 
(PE 427.153 v01.00 – FDR 786857))

Pozměňovací návrh 64
David Martin

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 38 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 38a
Posuzování dodržování zásad subsidiarity

a proporcionality
1. Při posuzování návrhu legislativního 
aktu věnuje Parlament zvláštní pozornost 
dodržování zásad subsidiarity
a proporcionality. S výjimkou naléhavých 
případů uvedených v článku 4 Protokolu
o úloze vnitrostátních parlamentů
v Evropské unii nesmí Parlament ukončit 
první čtení dříve, než vyprší lhůta osmi 
týdnů stanovená v článku 6 Protokolu
o p o u ž í v á n í  zásad subsidiarity
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a proporcionality.
2. Výbor odpovědný za dodržování zásady 
subsidiarity se může rozhodnout dát 
příslušnému výboru doporučení ohledně 
jakéhokoli návrhu legislativního aktu.
3. Jestliže vnitrostátní parlament zašle 
předsedovi EP odůvodněné stanovisko
v souladu s článkem 3 Protokolu o úloze 
vnitrostátních parlamentů v Evropské unii
a s článkem 6 Protokolu o používání 
zásad subsidiarity a proporcionality, je 
tento dokument předán příslušnému 
výboru a pro informaci postoupen výboru 
odpovědnému za dodržování zásady 
subsidiarity. Pokud Parlament obdrží 
odůvodněné stanovisko poté, co příslušný 
výbor svou zprávu přijal, je toto 
stanovisko předáno před hlasováním všem 
poslancům jako dokument pro zasedání. 
Předseda příslušného výboru může 
požádat o vrácení této věci výboru.
4. Pokud odůvodněná stanoviska týkající 
se nesouladu návrhu legislativního aktu 
se zásadou subsidiarity představují 
alespoň třetinu všech hlasů přidělených 
vnitrostátním parlamentům nebo čtvrtinu 
těchto hlasů v případě návrhu 
legislativního aktu předloženého na 
základě článku 76 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, přijme Parlament 
rozhodnutí teprve tehdy, až autor návrhu 
uvede, jak hodlá postupovat.
5. Pokud odůvodněná stanoviska týkající 
se nesouladu návrhu legislativního aktu 
se zásadou subsidiarity představují
v rámci řádného legislativního postupu 
alespoň prostou většinu hlasů přidělených 
vnitrostátním parlamentům, výbor 
odpovědný za dodržování zásady 
subsidiarity po zvážení odůvodněných 
stanovisek předložených vnitrostátními 
parlamenty a Komisí a po vyslechnutí 
stanoviska výboru odpovědného za 
dodržování zásady subsidiarity může 
Parlamentu doporučit, aby návrh
z důvodu porušení zásady subsidiarity 
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zamítl. Toto doporučení může rovněž 
předložit desetina poslanců Parlamentu. 
Stanovisko výboru odpovědného za 
dodržování zásady subsidiarity je přílohou 
jakéhokoli takového doporučení.
Doporučení se předkládá Parlamentu
k rozpravě a hlasování. Pokud Evropský 
parlament většinou odevzdaných hlasů 
přijme doporučení k zamítnutí návrhu, 
prohlásí předseda proces za ukončený. 
Pokud Parlament návrh nezamítne, 
proces pokračuje a zohlední se všechna 
doporučení, která Parlament schválil.
6. Pokud Výbor regionů předá 
Parlamentu stanovisko, ve kterém 
vyjadřuje nesouhlas s navrhovaným 
legislativním aktem z důvodu porušení 
zásady subsidiarity, postoupí Parlament 
stanovisko příslušnému výboru a výboru 
odpovědnému za dodržování zásady 
subsidiarity. Ustanovení odstavce 2 se 
použije obdobně.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje a částečně přebírá znění pozměňovacího návrhu 5 
návrhu zprávy (PE 427.153 v01.00 – FDR 786857) se změnami v odstavci 6 a v odůvodnění)

Odůvodnění

Zdá se nezbytné sjednotit odstavec 6 s odstavcem 2.
Zavádí do jednacího řádu nové postupy pro vnitrostátní parlamenty, pokud jde o dodržování 
zásady subsidiarity (postup „žluté karty“ a „oranžové karty“). 
V souladu s článkem 8 Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcionality může 
Výbor regionů podat žalobu pro porušení zásady subsidiarity. Proto by měl Parlament 
důkladně zvážit každé stanovisko Výboru regionů, v němž jsou uvedeny výhrady
k navrhovanému aktu v souvislosti s touto zásadou.

Pozměňovací návrh 65
Elmar Brok

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 56 – odst. 3 – pododstavec 2
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Původní znění Pozměňovací návrh

V případě vrácení věci příslušný výbor 
podává zprávu Parlamentu, a to ústně nebo 
písemně, ve lhůtě, kterou Parlament 
stanoví a která nesmí být delší než dva 
měsíce.

V případě vrácení věci příslušný výbor 
podává zprávu Parlamentu, a to ústně nebo 
písemně, ve lhůtě, kterou Parlament 
stanoví a která nesmí být delší než dva 
měsíce. Obdobně se použije článek 45.

Or. de

Odůvodnění

Vysvětlení týkající se skutečnosti, že vrácení věci zpět do výboru po přijetí návrhu na 
zamítnutí při prvním čtení velmi často vede k vypracování nové zprávy.

Pozměňovací návrh 66
József Szájer

Jednací řád Evropského parlamentu
Nadpis kapitoly 6 a (nový) (bude vložena za článek 74 a před kapitolu 7)

Původní znění Pozměňovací návrh

KAPITOLA 6a
INSTITUCIONÁLNÍ OTÁZKY

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá znění pozměňovacího návrhu 15 návrhu zprávy 
(PE 427.153 v01.00 – FDR 786857))

Pozměňovací návrh 67
József Szájer

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 74 a (nový) (bude vložen do Kapitoly 6 a (nové))

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 74a
Řádný postup pro přijímání změn Smluv

1. V souladu s články 41 a 48 může 
příslušný výbor předložit Parlamentu 



PE428.234v01-00 10/12 AM\791389CS.doc

CS

zprávu obsahující návrhy na změnu 
Smluv určené Radě.
2. Pokud se Evropská rada rozhodne 
svolat konvent, jmenuje Parlament své 
zástupce na základě návrhu Konference 
předsedů.
3. Pokud Evropská rada požádá 
Parlament o souhlas s rozhodnutím 
nesvolat Konvent za účelem posouzení 
pozměňovacích návrhů ke Smlouvám, 
bude věc v souladu s článkem 81 
postoupena příslušnému výboru.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá znění pozměňovacího návrhu 16 návrhu zprávy 
(PE 427.153 v01.00 – FDR 786857))

Pozměňovací návrh 68
Elmar Brok

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 132 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 132a
Spolupráce na úrovni výboru

1. Předseda usiluje ve spolupráci
s mluvčími vnitrostátních parlamentů
o zřízení rámce výborů, jejichž působnost 
je totožná.
V tomto rámci mohou parlamentní výbory 
samostatně navazovat kontakty
a spolupracovat mezi sebou. Kde nebyl 
vnitrostátním parlamentem stanoven 
žádný výbor, jehož působnost je totožná, 
obrátí se příslušný výbor Evropského 
parlamentu přímo na mluvčího daného 
vnitrostátního parlamentu.

2. Výbory mohou přijmout opatření podle 
článku 132b v rámci limitů rozpočtových 
prostředků stanovených pro spolupráci 
výborů s vnitrostátními parlamenty. 
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Přidělování těchto prostředků mezi výbory 
je stanovováno rozhodnutím Konference 
předsedů výborů.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Elmar Brok

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 132 b (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Rule 132b
Dialog před legislativním procesem a po 

něm 
1. Výbor příslušný pro právní záležitosti
přijme vhodná opatření s cílem zajistit 
intenzivní dialog s vnitrostátními 
parlamenty na úrovni výborů týkající se 
kterékoli plánované záležitosti v právních 
předpisech Evropské unie od legislativní 
programové fáze až po fázi uplatňování 
přijatého aktu.
2. Příslušný výbor se zejména může 
rozhodnout zorganizovat video 
konference, navazovat individuální 
kontakty nebo uspořádat schůze v jednom
z pracovních míst Parlamentu či vyslat 
mise na jiná místa
– na úrovni zpravodajů;
– také za účasti stínových zpravodajů 
a/nebo koordinátorů;
– nebo mezi úplným výborem a předsedy 
výborů a/nebo zpravodaji z vnitrostátních 
parlamentů;
s cílem odpovědět na žádost vnitrostátního 
parlamentu o podporu při přezkumu 
návrhu právních předpisů Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Elmar Brok

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 132 c (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 132c
Zasílání písemností

Dokument, který je vnitrostátním 
parlamentem úředně předán Evropskému 
parlamentu, bude postoupen příslušnému 
výboru. Tento dokument bude přeložen do 
pracovních jazyků koordinátorů výboru. 
Pokud příslušný výbor považuje za vhodné 
podrobněji se záležitostí zabývat, může se 
rozhodnout postupovat v souladu
s postupem uvedeným v článku 132b.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
 David Martin, József Szájer, Andrew Duff 

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 191 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Na první schůzi výboru, po zvolení 
členů výboru podle článku 186 zvolí výbor 
předsednictvo složené z předsedy
a jednoho, dvou nebo tří místopředsedů, 
kteří jsou zvoleni v odděleném hlasování.

1. Na první schůzi výboru, po zvolení 
členů výboru podle článku 186 zvolí výbor 
předsednictvo složené z předsedy
a místopředsedů, kteří jsou zvoleni
v odděleném hlasování. O počtu 
místopředsedů, jež mají být zvoleni, 
rozhodne Parlament na základě návrhu 
Konference předsedů.

Or. en


