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Pozměňovací návrh 1
David Martin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 63 (József Szájer) 
a 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 používání zásad subsidiarity 
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.
4. Pokud odůvodněná stanoviska týkající 
se nesoulad návrhu legislativního aktu se 
zásadou subsidiarity představují alespoň 
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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 vnitrostátních parlamentů 
a Komise a po vyslechnutí stanovisek 
příslušného výboru odpovědného za 
dodržování zásady subsidiarity 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.
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.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá znění pozměňovacího návrhu 64 v dokumentu PE 
428.234 v02.00 – FDR 791389; ruší věty „předseda příslušného výboru může požádat 

o vrácení této věci výboru“ na konci odstavce 3 (změna 1) a „toto doporučení může rovněž
předložit desetina poslanců Parlamentu“ na konci prvního pododstavce odstavce 5 (změna 
2); nahrazuje je větou pocházející z PN 63, odstavce 5: „nebo předloží Parlamentu jakékoli 

jiné doporučení, které může navrhovat změny týkající se dodržování zásady subsidiarity“ 
(změna 3); a zrušuje odstavec 6 (změna 4))
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Odůvodnění

Všechny změny mají za cíl sblížit PN 64 s PN 63. Změna 1 byla provedena proto, že článek 
175 za účelem vrácení věci postačuje. Změna 2 má za cíl posílit úlohu příslušného výboru.
Změna 3 poskytuje příslušnému výboru větší flexibilitu. Změna 4 je založena na úvaze, že 
tento odstavec se nevztahuje k provádění kontroly subsidiarity, která má být vykonávána 
Parlamentem na základě iniciativy vnitrostátních parlamentů.

Pozměňovací návrh 2
David Martin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrh 65 (Elmar Brok)

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 56 – odst. 3 – pododstavec 2

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 se příslušný výbor 
rozhoduje, jaký postup použije, a podává 
zprávu Parlamentu, a to ústně nebo 
písemně, ve lhůtě, kterou Parlament 
stanoví a která nesmí být delší než dva 
měsíce.

Or. en

Odůvodnění

Poskytuje příslušnému výboru manévrovací prostor včetně možnosti předložit zprávu.

Pozměňovací návrh 3
David Martin
Kompromisní pozměňovací návrh, který nahrazuje pozměňovací návrhy 68 (Elmar Brok), 69 
(Elmar Brok) a 70 (Elmar Brok)

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 132 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 132a
Spolupráce na úrovni výboru

Předseda usiluje ve spolupráci s mluvčími 
vnitrostátních parlamentů o zřízení 
systému výborů, jejichž působnost je 
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totožná.
V tomto systému mohou parlamentní 
výbory samostatně navazovat kontakty 
a spolupracovat mezi sebou.
Obecné zásady pro provádění těchto 
činností je stanovováno rozhodnutím 
Konference předsedů výborů.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá znění pozměňovacího návrhu 68 v dokumentu PE 
428.234 v02.00 – FDR 791389)

Odůvodnění

Není nutné ani vhodné uvádět detaily mezivýborové spolupráce v jednacím řádu.


