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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Carlo Casini

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 51

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sú splnené podmienky uvedené v 
článku 49 ods. 1 a článku 50, Konferencia
predsedov môže v prípade, že je 
presvedčená, že ide o vec zásadného 
významu, rozhodnúť o tom, že sa má 
uplatňovať postup spoločných schôdzí 
výborov a spoločné hlasovanie. V tomto 
prípade dotknutí spravodajcovia vypracujú 
jediný návrh správy, ktorý bude 
predmetom preskúmania a hlasovania 
výborov zúčastnených na spoločných 
schôdzach organizovaných za spoločného 
predsedníctva dotknutých predsedov 
výborov. Zúčastnené výbory môžu založiť 
medzivýborové pracovné skupiny na 
prípravu spoločných schôdzí a hlasovania.

1. Ak bola v zmysle článku 188 ods. 2 
Konferencii predsedov postúpená otázka 
pôsobnosti, konferencia môže rozhodnúť, 
že sa má uplatniť postup spoločných 
schôdzí výborov a spoločné hlasovanie, 
ak:

– so zreteľom na prílohu VII vec patrí do 
pôsobnosti viacerých výborov a nemožno 
ju rozdeliť a 
– konferencia je toho názoru, že ide o vec 
zásadného významu.
2. V tomto prípade príslušní
spravodajcovia vypracujú jediný návrh 
správy, ktorý bude predmetom 
preskúmania a hlasovania výborov 
zúčastnených na spoločných schôdzach 
organizovaných za spoločného 
predsedníctva dotknutých predsedov 
výborov.

Práva spojené so štatútom gestorského 
výboru môžu zúčastnené výbory 
vykonávať vo všetkých fázach postupu len 
vtedy, ak konajú spoločne. Zúčastnené 
výbory môžu založiť pracovné skupiny na 
prípravu schôdzí a hlasovania.

3. V druhom čítaní riadneho 
legislatívneho postupu sa pozícia Rady 
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skúma počas spoločnej schôdze 
zúčastnených výborov, ktorá sa, ak sa 
nedosiahne dohoda medzi predsedami 
týchto výborov, koná v stredu počas 
prvého týždňa stanoveného na schôdzu 
parlamentných orgánov, ktorý nasleduje 
po oznámení pozície Rady Parlamentu. 
Ak nebola dosiahnutá dohoda o zvolaní 
neskoršej schôdze, schôdzu zvolá predseda 
Konferencie predsedov výborov. 
O odporúčaní do druhého čítania sa 
hlasuje na spoločnej schôdzi na základe 
spoločného návrhu, ktorý vypracujú 
príslušní spravodajcovia zúčastnených 
výborov, alebo, ak nie je k dispozícii 
spoločný návrh, na základe 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, 
ktoré predložili zúčastnené výbory.
Počas tretieho čítania riadneho 
legislatívneho postupu sú predsedovia 
a spravodajcovia zúčastnených výborov 
automaticky členmi delegácie 
v zmierovacom výbore.
4. So zreteľom na kritériá uvedené 
v odseku 1 a na prípadné dohody medzi 
predsedami zúčastnených výborov 
predseda ihneď po ich doručení určí 
výbor alebo výbory spoločne zodpovedné 
za posúdenie delegovaných aktov alebo 
návrhov vykonávacích opatrení.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
David Martin

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 51

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Postup spoločných schôdzí výborov Spoločné výbory
Ak sú splnené podmienky uvedené v 
článku 49 ods. 1 a článku 50, Konferencia
predsedov môže v prípade, že je 

1. Ak bola v zmysle článku 188 ods. 2 
Konferencii predsedov postúpená otázka 
pôsobnosti, konferencia môže rozhodnúť, 
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presvedčená, že ide o vec zásadného 
významu, rozhodnúť o tom, že sa má 
uplatňovať postup spoločných schôdzí
výborov a spoločné hlasovanie. V tomto 
prípade dotknutí spravodajcovia vypracujú 
jediný návrh správy, ktorý bude 
predmetom preskúmania a hlasovania 
výborov zúčastnených na spoločných 
schôdzach organizovaných za spoločného 
predsedníctva dotknutých predsedov 
výborov. Zúčastnené výbory môžu založiť 
medzivýborové pracovné skupiny na 
prípravu spoločných schôdzí a hlasovania.

že sa má uplatniť postup spoločných 
výborov, ak:

– vec patrí na základe prílohy VII 
neoddeliteľne do pôsobnosti viacerých 
výborov; a
– konferencia je toho názoru, že ide o vec 
zásadného významu.
2. V tomto prípade príslušní
spravodajcovia vypracujú jediný návrh 
správy, ktorý bude predmetom 
preskúmania a hlasovania dotknutých
výborov za spoločného predsedníctva 
predsedov výborov.

Ak sa má návrh správy prijať, v 
spoločnom hlasovaní musí byť schválený 
jednoduchou väčšinou prítomných 
poslancov za každ7 výbor.
Práva spojené so štatútom gestorského 
výboru môžu dotknuté výbory vykonávať 
len vtedy, ak konajú spoločne. Zúčastnené 
výbory môžu založiť pracovné skupiny na 
prípravu schôdzí a hlasovania.

3. Ak otázka patrí do pôsobnosti riadneho 
legislatívneho postupu v zmysle článku 
294 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
postup spoločných výborov sa uplatňuje 
na všetky fázy tohto postupu.
4. Ak sa Parlamentu predloží návrh 
delegovaného aktu alebo vykonávacieho 
opatrenia založený na akte, v prípade 
ktorého bol uplatnený postup spoločných 
výborov, predseda na základe 
odporúčania predsedu Konferencie 
predsedov výborov bezodkladne a so 
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zreteľom na kritériá uvedené v odseku 1 
určí výbor alebo výbory spoločne 
zodpovedné za posúdenie tohto návrhu.

Or. en


