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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
David Martin a Ramón Jáuregui Atondo (v mene skupiny S&D), Íñigo Méndez de Vigo
(v mene skupiny EPP) a Andrew Duff (v mene skupiny ALDE)
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 116

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Hodina otázok pre Radu a Komisiu sa 
koná na každej schôdzi v čase, o ktorom 
rozhodne Parlament na návrh Konferencie 
predsedov. Na otázky pre predsedu 
Komisie a jednotlivých členov Komisie sa 
môže vyhradiť osobitný čas.

1. Hodina otázok pre Radu a Komisiu sa 
koná na každej schôdzi v čase, o ktorom 
rozhodne Parlament na návrh Konferencie 
predsedov.

2. Počas jednej schôdze smie poslanec 
položiť Rade a Komisii najviac po jednej 
otázke.

2. Počas jednej schôdze smie poslanec 
položiť Rade a Komisii najviac po jednej 
otázke.

3. Otázky sa predkladajú písomne 
predsedovi, ktorý rozhodne o ich 
prípustnosti a o poradí ich zaradenia. 
Rozhodnutie sa ihneď oznámi autorovi 
otázky.

3. Otázky sa predkladajú písomne 
predsedovi, ktorý rozhodne o ich 
prípustnosti a o poradí ich zaradenia. 
Rozhodnutie sa ihneď oznámi autorovi 
otázky.

4. Podrobný postup sa riadi usmerneniami 
uvedenými v prílohe k rokovaciemu 
poriadku.

4. Podrobný postup sa riadi usmerneniami 
uvedenými v prílohe k rokovaciemu 
poriadku.

5. V súlade s usmerneniami, ktoré 
vypracovala Konferencia predsedov, sa 
môžu zorganizovať osobitné hodiny 
otázok s predsedom Komisie, 
podpredsedom Komisie/vysokým 
predstaviteľom Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku a predsedom 
Euroskupiny.

(Ak sa tento pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh prijme, vypustí sa bod 15 prílohy II 
(Forma).)

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa opravuje chyba, ktorá sa dostala do bodu 15 
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prílohy II po prijatí horizontálneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. V pozmeňujúcom 
a doplňujúcom návrhu sa tiež zohľadňujú nedávne rozhodnutia Konferencie predsedov 
týkajúce sa osobitných hodín otázok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
David Martin a Ramón Jáuregui Atondo (v mene skupiny S&D), Íñigo Méndez de Vigo
(v mene skupiny EPP) a Andrew Duff (v mene skupiny ALDE)
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 117 – nadpis a odsek 1

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Otázky na písomné zodpovedanie pre 
Radu alebo Komisiu

Otázky na písomné zodpovedanie

1. Každý poslanec môže v súlade s 
usmerneniami uvedenými v prílohe k 
rokovaciemu poriadku položiť Rade alebo
Komisii otázky na písomné zodpovedanie. 
Autori otázok v plnej miere zodpovedajú 
za ich obsah.

1. Každý poslanec môže v súlade 
s usmerneniami uvedenými v prílohe 
k rokovaciemu poriadku položiť Európskej 
rade, Rade, Komisii alebo podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie 
pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku otázky na písomné zodpovedanie. 
Autori otázok v plnej miere zodpovedajú 
za ich obsah.

Or. en

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa zohľadňujú inštitucionálne zmeny zavedené 
Lisabonskou zmluvou, pokiaľ ide o možných adresátov otázok na písomné zodpovedanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
David Martin a Ramón Jáuregui Atondo (v mene skupiny S&D), Íñigo Méndez de Vigo
(v mene skupiny EPP) a Andrew Duff (v mene skupiny ALDE)
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha III – bod 1 – zarážka -1 (nová)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– jasne stanovujú adresáta, ktorému sa 
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doručujú prostredníctvom bežných 
medziinštitucionálnych prostriedkov;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nadväzuje na pozmeňujúci a doplňujúci návrh týkajúci 
sa článku 117. Keďže počet možných adresátov sa zvyšuje, na účely riadneho doručenia je 
dôležité jasne uviesť, komu je otázka adresovaná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
David Martin a Ramón Jáuregui Atondo (v mene skupiny S&D) a Íñigo Méndez de Vigo
(v mene skupiny EPP)
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 130 – odseky 1a, 1b a 1c (nové)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. O organizácii a podpore účinnej 
a pravidelnej medziparlamentnej 
spolupráce v rámci Únie podľa článku 9 
Protokolu o úlohe národných 
parlamentov v Európskej únii sa rokuje 
na základe mandátu, ktorý udeľuje 
Konferencia predsedov po konzultácii 
s Konferenciou predsedov výborov.
Parlament schváli akékoľvek dohody 
o takýchto záležitostiach v súlade 
s postupom stanoveným v článku 127.
1b. Výbor môže priamo začať dialóg 
s národnými parlamentmi na úrovni 
výborov v rámci rozpočtových 
prostriedkov vyčlenených na tento účel. 
Toto môže zahŕňať vhodné formy 
spolupráce pred legislatívnym procesom a 
po ňom.
1c. Akýkoľvek dokument týkajúci sa 
legislatívneho postupu na úrovni 
Európskej únie, ktorý národný parlament 
zasiela Európskemu parlamentu 
oficiálnou cestou, sa postúpi výboru 
zodpovednému za tému, ktorou sa 
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dokument zaoberá.

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodné objasniť procesné pravidlá na uzatváranie nových dohôd s národnými 
parlamentmi, ktoré sa stanovujú v Lisabonskej zmluve. Odkaz na článok 127 zabezpečuje, že 
akékoľvek úpravy rokovacieho poriadku Parlamentu, ktoré by mohli byť podľa takýchto 
nových dohôd potrebné, sa zavedú po schválení týchto dohôd Parlamentom. Takéto procesné 
pravidlo nijakým spôsobom neovplyvňuje závery pracovnej skupiny pre vzťahy s národnými 
parlamentmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
David Martin a Ramón Jáuregui Atondo (v mene skupiny S&D), Íñigo Méndez de Vigo
(v mene skupiny EPP) a Andrew Duff (v mene skupiny ALDE)
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 8

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Pokiaľ nie je stanovené inak, predpisy 
upravujúce vykonávanie štatútu poslancov 
Európskeho parlamentu vydáva 
predsedníctvo.

8. Parlament prijíma predpisy upravujúce 
vykonávanie štatútu poslancov Európskeho 
parlamentu na základe návrhu 
príslušného výboru, s výnimkou 
rozhodnutí o finančných rámcoch, ktoré 
prijíma Predsedníctvo a ktoré sa 
každoročne revidujú. Primerane sa 
uplatňuje článok 138 ods. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Riadne vykonávanie článku 223 ods. 2 ZFEÚ. Tento postup je výhodný v tom, že ponúka 
potrebný stupeň transparentnosti a zapája všetkých poslancov Parlamentu do vypracúvania 
pravidiel, ktoré sa ich týkajú.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
David Martin a Ramón Jáuregui Atondo (v mene skupiny S&D), Íñigo Méndez de Vigo
(v mene skupiny EPP) a Andrew Duff (v mene skupiny ALDE)
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 131

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na návrh predsedu Konferencia 
predsedov vymenuje členov delegácie 
Parlamentu pri Konferencii výborov pre 
európske záležitosti a môže im udeliť 
mandát. Delegáciu vedie jeden z 
podpredsedov zodpovedných za výkon 
úloh v oblasti vzťahov s národnými 
parlamentmi.

1. Na návrh predsedu Konferencia 
predsedov vymenuje členov delegácie 
Parlamentu pri Konferencii výborov pre 
európske záležitosti a môže im udeliť 
mandát. Delegáciu vedie podpredseda 
Európskeho parlamentu zodpovedný za 
výkon úloh v oblasti vzťahov s národnými 
parlamentmi a predseda výboru 
zodpovedného za inštitucionálne 
záležitosti.

2. Ostatní členovia delegácie sa vyberajú s 
ohľadom na záležitosti, ktoré sa majú 
prerokovať na schôdzi Konferencie 
výborov pre európske záležitosti a s 
dostatočným zohľadnením potreby
celkovej rovnováhy politických síl v 
Parlamente. Delegácia po každej schôdzi 
predkladá správu.

2. Ostatní členovia delegácie sa vyberajú s 
ohľadom na záležitosti, ktoré sa majú 
prerokovať na schôdzi Konferencie 
výborov pre európske záležitosti, a podľa 
možnosti ich tvoria zástupcovia výborov 
zodpovedných za tieto záležitosti. V 
dostatočnej miere sa pritom zohľadní 
potreba celkovej rovnováhy politických síl 
v Parlamente. Delegácia po každej schôdzi 
predkladá správu.

Or. en

Odôvodnenie

Vo svojom uznesení zo 7. 7. 2009 o vzťahoch s národnými parlamentmi Parlament stanovil, že 
delegáciu pri Konferencii výborov pre európske záležitosti v budúcnosti povedie predseda 
výboru AFCO. Mnohí však zastávali názor, že úloha podpredsedov by sa mala zachovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
David Martin a Ramón Jáuregui Atondo (v mene skupiny S&D), Íñigo Méndez de Vigo
(v mene skupiny EPP) a Andrew Duff (v mene skupiny ALDE)
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 74a – odsek 1a (nový)
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Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. V prípade konzultácie s Parlamentom 
v súlade s článkom 48 ods. 3 Zmluvy o 
Európskej únii o návrhu rozhodnutia 
Európskej rady v prospech preskúmania 
zmien a doplnení zmlúv sa vec postúpi 
príslušnému výboru. Výbor vypracuje 
správu, ktorá zahŕňa:
– návrh uznesenia, v ktorom sa uvádza, či 
Parlament schvaľuje alebo zamieta 
navrhované rozhodnutie, a ktorý môže 
obsahovať návrhy určené konventu alebo 
konferencii zástupcov vlád členských 
štátov;
– podľa potreby i dôvodovú správu.

Or. en

Odôvodnenie

V minulosti neexistovalo procesné pravidlo na doručovanie stanovísk Európskeho parlamentu 
o zvolávaní medzivládnych konferencií. Postupovalo sa podľa vzoru legislatívnych 
konzultácií, pričom sa vykonali primerané pragmatické úpravy. Keďže po vstupe Lisabonskej 
zmluvy do platnosti bola do rokovacieho poriadku vložená osobitná kapitola o ústavných 
otázkach, bolo by podľa všetkého dôsledné doplniť v tejto súvislosti aj procesné pravidlo pre 
konzultáciu s Parlamentom o zvolaní medzivládnej konferencie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
David Martin a Ramón Jáuregui Atondo (v mene skupiny S&D), Íñigo Méndez de Vigo
(v mene skupiny EPP) a Andrew Duff (v mene skupiny ALDE)
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 74b – odsek 1a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. V prípade konzultácií s Parlamentom 
v súlade s článkom 48 ods. 6 Zmluvy o 
Európskej únii o návrhu rozhodnutia 
Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
časť tri Zmluvy o fungovaní Európskej 
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únie, sa primerane uplatňuje článok 74a 
ods. 1a. V tomto prípade môže návrh 
uznesenia obsahovať návrhy zmien a 
doplnení týkajúcich sa výlučne ustanovení 
časti 3 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie.

Or. en

Odôvodnenie

V minulosti neexistovalo procesné pravidlo na doručovanie stanovísk Európskeho parlamentu 
o zvolávaní medzivládnych konferencií. Postupovalo sa podľa vzoru legislatívnych 
konzultácií, pričom sa vykonali primerané pragmatické úpravy. Keďže po vstupe Lisabonskej 
zmluvy do platnosti bola do rokovacieho poriadku vložená osobitná kapitola o ústavných 
otázkach, bolo by podľa všetkého dôsledné doplniť v tejto súvislosti aj procesné pravidlo pre 
konzultáciu s Parlamentom v zjednodušenom revíznom postupe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
David Martin a Ramón Jáuregui Atondo (v mene skupiny S&D), Íñigo Méndez de Vigo
(v mene skupiny EPP) a Andrew Duff (v mene skupiny ALDE)
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 117 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Otázky sa predkladajú písomne 
predsedovi, ktorý ich postúpi dotknutej 
inštitúcii. Predseda rieši pochybnosti 
týkajúce sa prípustnosti otázky. Jeho 
rozhodnutie sa oznámi autorovi otázky. 

2. Otázky sa predkladajú písomne 
predsedovi, ktorý ich postúpi adresátom. 
Predseda rieši pochybnosti týkajúce sa 
prípustnosti otázky. Jeho rozhodnutie sa 
oznámi autorovi otázky. 

(Horizontálny pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh: výraz „dotknutá inštitúcia“ sa v 
článku 117 odsekoch 2 a 4 a bodoch 1 a 3 
prílohy III rokovacieho poriadku nahradí 
výrazom „adresáti“.)

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z kompromisného pozmeňujúceho a 
doplňujúceho návrhu 2; ak sa zoznam adresátov doplní o podpredsedu Komisie/vysokého 
predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, je vhodné rozšíriť znenie 
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článku 117 odsekov 2 a 4, ako aj bodov 1 a 3 prílohy III, v ktorých sa odkazuje na „dotknuté 
inštitúcie“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
David Martin a Ramón Jáuregui Atondo (v mene skupiny S&D), Íñigo Méndez de Vigo
(v mene skupiny EPP) a Andrew Duff (v mene skupiny ALDE)
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Nadpis IV – kapitola 3 – názov

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

OTÁZKY PRE RADU, KOMISIU A 
EURÓPSKU CENTRÁLNU BANKU

PARLAMENTNÉ OTÁZKY

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z kompromisného pozmeňujúceho a 
doplňujúceho návrhu 2; názov kapitoly 3 by nadobudol príliš reštriktívny charakter, ak by sa 
Európska rada stala jedným z možných adresátov otázok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
David Martin a Ramón Jáuregui Atondo (v mene skupiny S&D), Íñigo Méndez de Vigo
(v mene skupiny EPP) a Andrew Duff (v mene skupiny ALDE)
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 37a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 37a
Delegovanie legislatívnych právomocí

1. Pri dôkladnom skúmaní návrhu 
legislatívneho aktu, ktorým sa delegujú 
právomoci na Komisiu, ako je stanovené v 
článku 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, Parlament venuje 
osobitnú pozornosť cieľom, obsahu, 
rozsahu a trvaniu delegovania a 
podmienkam, ktorým podlieha.
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2. Gestorský výbor môže kedykoľvek 
požiadať výbor zodpovedný za výklad a
uplatňovanie právnych predpisov Únie o 
stanovisko.
3. Výbor zodpovedný za výklad a 
uplatňovanie právnych predpisov Únie sa 
môže z vlastnej iniciatívy zaoberať aj 
otázkami týkajúcimi sa delegovania 
legislatívnych právomocí. V takýchto 
prípadoch náležite informuje gestorský 
výbor.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto nového článku je zabezpečiť riadnu koordináciu v rámci Parlamentu, pokiaľ ide 
o novú kategóriu delegovaných aktov zavedených Lisabonskou zmluvou. Určitú inšpiráciu 
ponúkol článok 37 o overovaní právneho základu, ktorý sa v praxi ukázal ako neoceniteľný 
mechanizmus. Cieľom nového článku je tiež zabezpečiť, aby sa rešpektovala sloboda 
zákonodarcu a formálne podmienky článku 290 ZFEÚ.


