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Pozměňovací návrh 1
David Martin a Ramón Jáuregui Atondo (za skupinu S&D), Íñigo Méndez de Vigo (za 
skupinu PPE) a Andrew Duff (za skupinu ALDE)
Kompromisní pozměňovací návrh

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 116

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Doba vyhrazená pro otázky Radě 
a Komisi je zařazena na každé dílčí 
zasedání v čase, který stanoví Parlament na 
návrh Konference předsedů. Pro otázky 
předsedovi a jednotlivým členům Komise 
může být vyhrazena zvláštní doba.

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

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

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

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

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

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

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

(Bude-li tento pozměňovací návrh přijat, 
bod 15 přílohy II (Forma) bude vypuštěn.)

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je opravou chyby, k níž došlo v bodě 15 přílohy II v důsledku přijetí 
horizontálního pozměňovacího návrhu. Tento pozměňovací návrh také zohledňuje nedávné 
rozhodnutí Konference předsedů ohledně zvláštní doby vyhrazené pro otázky.
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Pozměňovací návrh 2
David Martin a Ramón Jáuregui Atondo (za skupinu S&D), Íñigo Méndez de Vigo (za 
skupinu PPE) a Andrew Duff (za skupinu ALDE)
Kompromisní pozměňovací návrh

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 117 – název a odstavec 1

Původní znění Pozměňovací návrh

Otázky Radě a Komisi k písemnému 
zodpovězení

Otázky k písemnému zodpovězení

1. Kterýkoli poslanec může položit Radě 
nebo Komisi otázku k písemnému 
zodpovězení v souladu s pokyny 
uvedenými v příloze jednacího řádu. Za 
obsah otázek jsou odpovědní výhradně 
jejich autoři. 

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

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zohledňuje institucionální změny, které přinesla Lisabonská smlouva, 
pokud jde o určení, komu lze položit otázku k písemnému zodpovězení.

Pozměňovací návrh 3
David Martin a Ramón Jáuregui Atondo (za skupinu S&D), Íñigo Méndez de Vigo (za 
skupinu PPE) a Andrew Duff (za skupinu ALDE)
Kompromisní pozměňovací návrh

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha III – bod 1 – odrážka -1 (nová)

Původní znění Pozměňovací návrh

– jednoznačně uvádějí adresáta, kterému 
má být otázka běžnou institucionální 
cestou doručena;

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrh k článku 117. Vzhledem k tomu, že 
otázku lze položit více subjektům, je v zájmu správného doručení důležité jednoznačně 
vymezit, komu je otázka určena.

Pozměňovací návrh 4
David Martin a Ramón Jáuregui Atondo (za skupinu S&D) a Íñigo Méndez de Vigo (za 
skupinu PPE)
Kompromisní pozměňovací návrh

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 130 – odstavce 1 a, 1 b, 1 c (nové)

Původní znění Pozměňovací návrh

1a. Organizace a podpora účinné 
a pravidelné meziparlamentní spolupráce 
v rámci Unie podle článku 9 Protokolu 
o úloze vnitrostátních parlamentů 
v Evropské unii se sjednávají na základě 
mandátu, který po konzultaci 
s Konferencí předsedů výborů udělí 
Konference předsedů.
Parlament veškeré dohody o těchto 
záležitostech schvaluje postupem 
stanoveným v článku 127.
1b. Výbor se může zapojit do přímých 
jednání s vnitrostátními parlamenty na 
úrovni výborů v mezích rozpočtových 
prostředků vyčleněných pro tento účel. 
Tato jednání mohou zahrnovat náležitou 
formu spolupráce před legislativním 
procesem a po něm.
1c. Každý dokument, který se týká 
legislativního postupu na úrovni Evropské 
unie a který je vnitrostátním parlamentem 
úřední cestou předán Evropskému 
parlamentu, je postoupen výboru, který je 
k projednání záležitostí uvedených v tomto 
dokumentu příslušný.

Or. en
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Odůvodnění

Je vhodné vyjasnit procesní pravidla pro vytváření nových režimů spolupráce s vnitrostátními 
parlamenty, které předpokládá Lisabonská smlouva. Odkaz na článek 127 zajistí, aby jakékoli 
změny jednacího řádu, jež si tyto nové režimy mohou vyžádat, byly uvedeny v platnost 
v okamžiku, kdy je schválí Parlament. Takové procesní pravidlo žádným způsobem 
nepředjímá závěry pracovní skupiny pro vztahy s vnitrostátními parlamenty.

Pozměňovací návrh 5
David Martin a Ramón Jáuregui Atondo (za skupinu S&D), Íñigo Méndez de Vigo (za 
skupinu PPE) a Andrew Duff (za skupinu ALDE)
Kompromisní pozměňovací návrh

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 8

Původní znění Pozměňovací návrh

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

8. Parlament přijme prováděcí předpisy ke 
statutu poslanců Evropského parlamentu 
na základě návrhu příslušného výboru, 
s výjimkou rozhodnutí o výši přídělu 
prostředků, které přijímá předsednictvo 
a které jsou každoročně revidovány.
Ustanovení čl. 138 odst. 1 se použije 
obdobně.

Or. en

Odůvodnění

Řádné provádění čl. 223 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie. Výhodou tohoto postupu 
je, že skýtá nezbytnou míru transparentnosti a zapojuje všechny poslance do vypracovávání 
pravidel, která se jich týkají.

Pozměňovací návrh 6
David Martin a Ramón Jáuregui Atondo (za skupinu S&D), Íñigo Méndez de Vigo (za 
skupinu PPE) a Andrew Duff (za skupinu ALDE)
Kompromisní pozměňovací návrh

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 131
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Původní znění Pozměňovací návrh

1. Na návrh předsedy jmenuje Konference 
předsedů členy parlamentní delegace 
v COSAC a může jim udělit mandát. V 
čele delegace je jeden z místopředsedů
odpovědný za udržování vztahů 
s vnitrostátními parlamenty.

1. Na návrh předsedy jmenuje Konference 
předsedů členy parlamentní delegace 
v COSAC a může jim udělit mandát. 
V čele delegace je místopředseda 
Evropského parlamentu odpovědný za 
udržování vztahů s vnitrostátními 
parlamenty a předseda výboru příslušného 
pro institucionální záležitosti.

2. Ostatní členové delegace jsou vybíráni 
s ohledem na věci, které se mají 
projednávat na zasedání COSAC, a 
s přihlédnutím k celkové politické 
rovnováze v Parlamentu. Po každém 
zasedání předkládá delegace zprávu.

2. Ostatní členové delegace jsou vybíráni 
s ohledem na věci, které se mají 
projednávat na zasedání COSAC, a jsou 
mezi nimi pokud možno zástupci výborů 
příslušných pro tyto věci. Přihlíží se 
přitom k celkové politické rovnováze 
v Parlamentu. Po každém zasedání 
předkládá delegace zprávu.

Or. en

Odůvodnění

Ve svém usnesení ze dne 7. 7. 2009 o vztazích s národními parlamenty Parlament zvažoval, že 
by v čele delegace COSAC mohl napříště být předseda výboru AFCO. Nicméně převažoval 
názor, že úloha místopředsedy by měla být zachována. 

Pozměňovací návrh 7
David Martin a Ramón Jáuregui Atondo (za skupinu S&D), Íñigo Méndez de Vigo (za 
skupinu PPE) a Andrew Duff (za skupinu ALDE)
Kompromisní pozměňovací návrh

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 74 a – odstavec 1 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

1a. Je-li v souladu s čl. 48 odst. 3 Smlouvy 
o Evropské unii s Parlamentem 
konzultováno ve věci návrhu kladného 
rozhodnutí Evropské rady o posouzení 
změn Smluv, je věc postoupena 
příslušnému výboru. Výbor vypracuje 
zprávu obsahující:
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– návrh usnesení, jež uvádí, zda 
Parlament schvaluje nebo zamítá 
navrhované rozhodnutí, a jež může 
obsahovat návrhy určené konventu nebo 
konferenci zástupců vlád členských států;
– případně vysvětlující prohlášení.

Or. en

Odůvodnění

V minulosti neexistovala procesní pravidla pro zaujímání stanovisek Evropským parlamentem 
ohledně svolávání mezivládních konferencí. Postupovalo se jako v případě legislativních 
konzultací, přičemž se učinily patřičné věcné úpravy. Poté, co byla po vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost začleněna do jednacího řádu zvláštní kapitola o ústavních záležitostech, by 
bylo v zájmu jednotnosti vhodné přidat v této souvislosti také procesní pravidlo pro konzultaci 
s Parlamentem v záležitosti svolávání mezivládní konference.

Pozměňovací návrh 8
David Martin a Ramón Jáuregui Atondo (za skupinu S&D), Íñigo Méndez de Vigo (za 
skupinu PPE) a Andrew Duff (za skupinu ALDE)
Kompromisní pozměňovací návrh

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 74 b – odstavec 1 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

1a. Je-li v souladu s čl. 48 odst. 3 Smlouvy 
o Evropské unii s Parlamentem 
konzultováno ve věci návrhu rozhodnutí 
Evropské rady o změně ustanovení třetí 
části Smlouvy o fungování Evropské unie, 
čl. 74a odst. 1a se použije obdobně. V 
tomto případě může návrh usnesení 
obsahovat pouze návrhy změn ustanovení 
třetí části Smlouvy o fungování Evropské 
unie. 

Or. en

Odůvodnění

V minulosti neexistovala procesní pravidla pro zaujímání stanovisek Evropským parlamentem 
ohledně svolávání mezivládních konferencí. Postupovalo se jako v případě legislativních 
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konzultací, přičemž se učinily patřičné věcné úpravy. Poté, co byla po vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost začleněna do jednacího řádu zvláštní kapitola o ústavních záležitostech, by 
bylo v zájmu jednotnosti vhodné přidat v této souvislosti také procesní pravidlo pro konzultaci 
s Parlamentem ve věci zjednodušeného postupu pro přijímání změn.

Pozměňovací návrh 9
David Martin a Ramón Jáuregui Atondo (za skupinu S&D), Íñigo Méndez de Vigo (za 
skupinu PPE) a Andrew Duff (za skupinu ALDE)
Kompromisní pozměňovací návrh

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 117 – odstavec 2

Původní znění Pozměňovací návrh

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

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

(Pozměňovací návrh týkající se celého 
textu: výraz „dotyčný orgán“ se nahradí 
podle čl. 117 odst. 2 a 4 a bodů 1 a 3 
přílohy III jednacího řádu výrazem 
„adresáti“.)

Or. en

Odůvodnění

Navazuje na kompromisní pozměňovací návrh 2; pokud je vysoký představitel Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku/ místopředseda Komise přidán na seznam adresátů, je 
vhodné rozšířit znění používané v čl. 117 odst. 2 a 4 stejně jako body 1 a 3 přílohy III, které 
zmiňuje „dotyčné orgány“. 

Pozměňovací návrh 10
David Martin a Ramón Jáuregui Atondo (za skupinu S&D), Íñigo Méndez de Vigo (za 
skupinu PPE) a Andrew Duff (za skupinu ALDE)
Kompromisní pozměňovací návrh

Jednací řád Evropského parlamentu
Hlava IV – kapitola 3 – název
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Původní znění Pozměňovací návrh

OTÁZKY RADĚ, KOMISI 
A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE

PARLAMENTNÍ OTÁZKY

Or. en

Odůvodnění

Navazuje na kompromisní pozměňovací návrh 2; název kapitoly 3 by se stal příliš omezujícím, 
pokud by se Evropská rada stala jedním z možných adresátů otázek.

Pozměňovací návrh 11
David Martin a Ramón Jáuregui Atondo (za skupinu S&D), Íñigo Méndez de Vigo (za 
skupinu PPE) a Andrew Duff (za skupinu ALDE)
Kompromisní pozměňovací návrh

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 37 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 37a
Přenesení legislativních pravomocí

1. Posuzuje-li Parlament návrh 
legislativního aktu, kterým se přenáší 
pravomoc na Komisi, jak je stanoveno 
v článku 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, věnuje zvláštní pozornost 
cílům, obsahu, rozsahu a době trvání 
přenesení pravomoci a podmínkám, jimiž 
se řídí.
2. Věcně příslušný výbor může kdykoli 
požádat o stanovisko výbor příslušný 
k výkladu a uplatňování práva Unie.
3. Výbor příslušný k výkladu 
a uplatňování práva Unie se může 
otázkami týkajícími se přenesení 
legislativní pravomoci zabývat rovněž 
z vlastního podnětu. V takových případech 
o tom řádně informuje věcně příslušný 
výbor.
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Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto nového článku je zajistit v rámci Parlamentu řádnou koordinaci, pokud jde 
o novou kategorii aktů v přenesené pravomoci, kterou zavedla Lisabonská smlouva. Určitou 
inspirací byl článek 37 o ověřování právního základu, který se v praxi ukázal jako velmi 
cenný nástroj. Nový článek si rovněž klade za cíl zajistit respektování svobody tvůrce 
právních předpisů a formálních podmínek článku 290 SFEU.


