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Pozměňovací návrh 15
Andrew Duff

Jednací řád Parlamentu
Návrh rozhodnutí
Odrážka 2 a (nová)

Původní znění Pozměňovací návrh

– s ohledem na Protokol (č. 7) o výsadách 
a imunitách Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Morten Messerschmidt
za skupinu EFD

Jednací řád Parlamentu

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění A (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že by mělo být 
zdůrazněno, že cílem nového kodexu 
chování je boj proti všem formám 
korupce. Veškerá zásadní obvinění z 
korupce by tak měla vést k pozastavení 
poslanecké imunity a k vyšetřování 
trestného činu u příslušných soudů, nikoli 
ke správnímu řízení zahájenému 
poradním výborem. Nejde jen o to, aby 
viníci byli odsouzeni na základě 
protikorupčních zákonů, ale i o to, aby 
bylo zajištěno, že jsou dodržována 
základní práva na spravedlivý soudní 
proces zaručená ustanoveními článku 6 
Evropské úmluvy o lidských právech,

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Morten Messerschmidt
za skupinu EFD

Jednací řád Parlamentu
Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění B (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že o pozastavení 
poslanecké imunity se vždy rozhoduje na 
žádost vnitrostátních orgánů, je třeba 
zdůraznit, že o každém rozhodnutí 
poradního výboru v této věci by měly být 
informovány příslušné vnitrostátní 
orgány,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Carlo Casini

Jednací řád Parlamentu
Článek 19

Současné znění Pozměňovací návrh

Konference předsedů může třípětinovou 
většinou odevzdaných hlasů pocházejících 
nejméně ze tří politických skupin 
navrhnout Parlamentu, aby odvolal z 
funkce předsedu, místopředsedu, kvestora, 
předsedu a místopředsedu výboru, 
předsedu a místopředsedu meziparlamentní 
delegace nebo jakéhokoli jiného 
funkcionáře voleného v Parlamentu, pokud 
se dotyčný poslanec dopustí závažného 
pochybení. Pro schválení tohoto návrhu v 
Parlamentu je nutná dvoutřetinová 
většina odevzdaných hlasů, která 
představuje většinu všech poslanců.

Konference předsedů může třípětinovou 
většinou odevzdaných hlasů pocházejících 
nejméně ze tří politických skupin 
navrhnout Parlamentu, aby odvolal z 
funkce předsedu, místopředsedu, kvestora, 
předsedu a místopředsedu výboru, 
předsedu a místopředsedu meziparlamentní 
delegace nebo jakéhokoli jiného 
funkcionáře voleného v Parlamentu, pokud 
se dotyčný poslanec dopustí závažného 
pochybení. O tomto návrhu Parlament 
rozhodne dvoutřetinovou většinou
odevzdaných hlasů, která představuje 
většinu všech poslanců.

Pokud zpravodaj poruší ustanovení 
kodexu chování poslanců Evropského 
parlamentu v souvislosti s finančními 
zájmy a střety zájmů, který je součástí 
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přílohy k tomuto jednacímu řádu, může 
být ze své funkce odvolán výborem, který 
jej jmenoval, a to na podnět předsedy a na 
základě návrhu Konference předsedů. 
Většiny hlasů, které jsou požadovány 
v prvním pododstavci, se použijí obdobně 
na každou z etap tohoto postupu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Návrh zprávy
Článek 19 – výklad (nový)

 Pozměňovací návrh 2 Pozměňovací návrh

Výraz „jakýkoli jiný funkcionář volený v 
Parlamentu“ se vztahuje i na zpravodaje 
parlamentního výboru1.

vypouští se

.__________________
1 Tento výklad se použije i 
na čl. 153 odst. 3 písm. d). 

Or. it

Odůvodnění

Zdá se, že tento výklad je násilný a nevyhovuje úvaze, že zpravodaj (volený poslanec) je 
jmenován příslušným výborem, a může být tedy odvolán na základě vnitřních postupů, které 
jsou již stanoveny v článcích 152 až 154 platného nařízení.

Pozměňovací návrh 20
Andrew Duff

Jednací řád Parlamentu
Čl. 32 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Tato seskupení nesmí vyvíjet žádnou 
činnost, která by mohla vést k záměně s 

2. Tato seskupení nesmí vyvíjet žádnou 
činnost, která by mohla vést k záměně s 
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oficiálními činnostmi Parlamentu nebo 
jeho orgánů. Jsou-li splněny podmínky 
stanovené v předpisech předsednictva o 
vytváření těchto seskupení, usnadňují 
politické skupiny činnost těchto seskupení 
tím, že jim poskytují logistickou podporu.
Pokud se jim dostane jakékoli vnější
podpory, učiní prohlášení podle přílohy I.

oficiálními činnostmi Parlamentu nebo 
jeho orgánů. Jsou-li splněny podmínky 
stanovené v předpisech předsednictva o 
vytváření těchto seskupení, usnadňují 
politické skupiny činnost těchto seskupení 
tím, že jim poskytují logistickou podporu.

Dotyčná uskupení musí přiznat v
prohlášení jakoukoli podporu, buď 
peněžní nebo hmotnou (například služby 
sekretariátu), která by musela být podle 
přílohy I přiznána v prohlášení, pokud by 
byla poskytována poslancům jako 
jednotlivcům.

Kvestoři musí vést rejstřík obsahující 
prohlášení uvedená ve druhém 
pododstavci. Rejstřík bude zveřejněn na 
internetové stránce Parlamentu. Kvestoři 
stanoví podrobná pravidla pro tato 
prohlášení.

Or. en

Odůvodnění

Finanční zájmy meziskupin jsou legitimním veřejným zájmem. Rejstřík prohlášení by měl být 
proto zveřejněn na internetu. 

Pozměňovací návrh 21
Gerald Häfner

Jednací řád Parlamentu
Čl. 153 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Původní znění Pozměňovací návrh

ca) předložení návrhu na zbavení 
poslance funkce zpravodaje Konferenci 
předsedů ;

Or. en
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Odůvodnění

Přizpůsobení znění kodexu chování v návrhu pracovní skupiny předsednictva.

Pozměňovací návrh 22
Carlo Casini

Jednací řád Parlamentu
Čl. 153 – odst. 3 – písm. d)

Současné znění Pozměňovací návrh

d) Konferenci předsedů bude podle článku 
19 předložen návrh na pozastavení nebo 
zbavení jedné nebo více volených funkcí, 
které dotyčný poslanec v Parlamentu 
zastává.

d) Konferenci předsedů bude podle článku 
19 předložen návrh na pozastavení nebo 
zbavení jedné nebo více funkcí, které 
dotyčný poslanec v Parlamentu zastává.

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto, Amalia Sartori, 
Raffaele Baldassarre

Jednací řád Parlamentu
Příloha I – čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

1a. Z důvodů transparentnosti předkládají 
poslanci na vlastní odpovědnost 
předsedovi Parlamentu prohlášení o 
finančních zájmech, a to do konce 
prvního dílčího zasedání po volbách do 
Evropského parlamentu (nebo do třiceti 
dnů od počátku svého mandátu). 
Prohlášení předkládají na formuláři, 
který schválí předsednictvo podle článku 
9. O jakýchkoliv změnách týkajících se 
tohoto prohlášení musí předsedu 
Parlamentu uvědomit do třiceti dnů od 
okamžiku, kdy ke změně došlo.

Or. it
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Odůvodnění

Pro větší úplnost musí být článek 1 přílohy I platného nařízení doplněn tak, jak je uvedeno.

Pozměňovací návrh 24
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto, Amalia Sartori, 
Raffaele Baldassarre

Jednací řád Parlamentu
Příloha I – čl. 1 – odst. 1 b (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

1b. Pokud poslanci nevyplnili prohlášení 
o finančních zájmech, nemohou být 
pověřeni funkcí v Parlamentu nebo 
některém z jeho orgánů, funkcí 
zpravodaje, ani se nemohou účastnit 
oficiálních delegací.

Or. it

Pozměňovací návrh 25
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto, Amalia Sartori, 
Raffaele Baldassarre

Jednací řád Parlamentu
Příloha I – čl. 2 – odrážka 2

Původní znění Pozměňovací návrh

Při výkonu svých povinností nesmějí 
poslanci přijímat žádné dary ani požitky.

Poslanci při výkonu mandátu nesmí 
přijímat žádné dary ani podobné požitky s 
výjimkou těch, které mají minimální 
hodnotu a jsou projevem zdvořilosti, nebo 
těch, které jsou jim předány jako 
zdvořilost při úředním zastupování 
Parlamentu.

Or. it

Pozměňovací návrh 26
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto, Amalia Sartori, 
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Raffaele Baldassarre

Jednací řád Parlamentu
Příloha I – čl. 2 – písm. c a (nové)

Původní znění Pozměňovací návrh

ca) jakákoliv výdělečná činnost, kterou 
poslanec vykonává současně s výkonem 
svého mandátu, ať už jako zaměstnanec, 
nebo osoba samostatně výdělečně činná,

Or. it

Odůvodnění

Pro větší úplnost musí být článek 2 přílohy I platného nařízení doplněn tak, jak je uvedeno.

Pozměňovací návrh 27
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto, Amalia Sartori, 
Raffaele Baldassarre

Jednací řád Parlamentu
Příloha I – čl. 2 – písm. c b (nové)

Původní znění Pozměňovací návrh

cb) členství v jakýchkoliv výborech nebo 
správních radách podniků, nevládních 
organizací, sdružení nebo jiných 
organizací s právní subjektivitou či 
jakákoliv jiná vedlejší činnost, kterou 
poslanec vykonává, ať už je výdělečná či 
nevýdělečná,

Or. it

Pozměňovací návrh 28
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Návrh zprávy
Příloha I – články 1-4 
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Pozměňovací návrh 5 Pozměňovací návrh

vypouští se vypouští se 

Or. it

Odůvodnění

Je třeba obnovit články 1- 4 přílohy I platného nařízení, které zaručují pozitivní a obecnou 
úpravu chování poslanců po dobu jejich mandátu. 

Pozměňovací návrh 29
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto, Amalia Sartori, 
Raffaele Baldassarre

Jednací řád Parlamentu
Příloha I – čl. 4 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 4a
Bývalí poslanci, kteří jsou zapojeni do 
profesionálního lobbování nebo 
zastupování přímo spojeného s 
rozhodovacím procesem Evropské unie, 
nemohou využívat zázemí poskytovaného 
bývalým poslancům Parlamentu podle 
pravidel, která v tomto ohledu stanovil čl. 
1 písm. d) rozhodnutí předsednictva1.
__________________
1 Rozhodnutí předsednictva ze dne 12. 
dubna 1999. 

Or. it

Odůvodnění

Aby nedocházelo k nebezpečnému směšování statutu bývalého poslance a výkonu lobbistické 
činnosti, bylo by třeba omezit účinnost předpisu jen na použití „bureau de passage“ podle čl. 
1 písm. d) rozhodnutí předsednictva ze dne 12. dubna 1999.
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Pozměňovací návrh 30
Carlo Casini

Jednací řád Parlamentu
Příloha I (nová) – článek 1 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 1
Hlavní zásady

Poslanci Evropského parlamentu při 
výkonu svých povinností:
a) řídí se následujícími obecnými 
zásadami chování a dodržují je: 
nestrannost, poctivost, otevřenost, 
pracovitost, čestnost, odpovědnost a 
respektování pověsti Parlamentu,
b) jednají výhradně ve veřejném zájmu a 
nezískávají jakoukoli přímou či nepřímou 
finanční výhodu nebo jinou odměnu, ani 
neusilují o její získání.

Or. en

(Jazyková změna: znění článku 1 „doporučení pracovní skupiny předsednictva, zabývající se 
kodexy chování, určeného členům Konference předsedů a předsednictva a týkajícího se 

kodexu chování poslanců Evropského parlamentu“ (FdR DV 872358 – PE 463.760/GT) bez 
písmen c) a d), která jsou součástí nového článku 2, a se změnou výrazu „selflessness“ na 

„disinterest“.)

Odůvodnění

Jazyková změna.

Pozměňovací návrh 31
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Návrh zprávy
Příloha I (nová) – čl. 1 (nový)

Pozměňovací návrh 6 Pozměňovací návrh

Článek 1 vypouští se
Základní zásady
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Poslanci Evropského parlamentu při 
výkonu svých povinností:
a) řídí se následujícími obecnými 
zásadami chování a dodržují je: 
nestrannost, poctivost, otevřenost, 
pracovitost, čestnost, odpovědnost a 
respektování pověsti Parlamentu,
b) jednají výhradně ve veřejném zájmu a 
nezískávají jakoukoli přímou či nepřímou 
finanční výhodu nebo jinou odměnu ani 
neusilují o její získání. 

Or. it

Odůvodnění

Článek 9 odst. 2 platného nařízení potvrzuje, že chování poslanců se vyznačuje vzájemnou 
úctou, opírá se o hodnoty a o zásady stanovené v základních dokumentech Evropské unie, 
zachovává důstojnost Parlamentu a nesmí ohrozit řádný průběh práce Parlamentu, ani klid 
ve všech budovách Parlamentu. Navrhovaná ustanovení jsou omezující a zvláštní, nikoli 
obecná.

Pozměňovací návrh 32
Helmut Scholz

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha I (nová) – článek 2 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 2
Nejdůležitější povinnosti poslanců

V rámci vykonávání svého mandátu 
poslance Evropského parlamentu se 
poslanci zavazují: 
a) neuzavírat jakoukoliv dohodu o jednání 
či hlasování v zájmu jiné právnické či 
fyzické osoby, pokud by tato dohoda 
omezila jejich svobodu hlasování, která je 
zakotvena v článku 6 aktu ze dne 
20. září 1976 o volbě členů Evropského 
parlamentu ve všeobecných a přímých 
volbách a v článku 2 statutu poslanců 
Evropského parlamentu;
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b) nepožadovat, nepřijímat a nepřebírat 
žádné bezprostřední finanční požitky či 
jiné výhody jako protislužbu za ovlivnění 
právních předpisů, návrhů usnesení, 
písemných prohlášení či otázek, jež byly 
předloženy Parlamentu či jednomu z jeho 
výborů, nebo hlasování o nich a cíleně se 
vyhýbat jakékoliv situaci, jež by mohla 
obnášet korupci.

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Návrh zprávy
Příloha I – čl. 2 (nový)

Pozměňovací návrh 7 Pozměňovací návrh

Článek 2 vypouští se
Hlavní povinnosti poslanců

Poslanci Evropského parlamentu při 
výkonu své funkce:
a) neuzavírají žádnou dohodu o jednání 
nebo hlasování v zájmu kterékoliv další 
osoby, jež by omezila jejich svobodu 
hlasování, která je zakotvena v článku 6 
aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů 
Evropského parlamentu ve všeobecných a 
přímých volbách a v článku 2 statutu 
poslanců Evropského parlamentu,
b) nepožadují, nepřijímají ani nezískávají 
žádnou přímou či nepřímou finanční 
výhodu nebo jinou odměnu výměnou za 
ovlivnění právních předpisů, návrhů 
usnesení, písemných prohlášení nebo 
otázek předložených v Parlamentu či 
kterémkoliv z jeho výborů nebo za 
hlasování o nich a vědomě se snaží 
vyhýbat jakékoliv situaci, která by mohla 
působit dojmem uplácení.
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Or. it

Odůvodnění

Znění navrhované pracovní skupinou přistupuje k problematice negativně, neboť vychází z 
odmítnutí. I ze systematického hlediska se v platném nařízení, stejně jako v mnoha dalších 
nařízeních, odlišují obecná a pozitivní ustanovení, která následně stanoví zákazy a řešení. 
Existuje zde více než obecný, a tedy univerzální předpoklad, že poslanec hlasuje v obecném 
zájmu a není podplacen. Pokud by se to mělo zjistit, použijí se sankce. Článek 9 a články 1 a 2 
přílohy platného nařízení tedy již zajišťují, aby chování poslanců při výkonu mandátu bylo 
transparentní.

Pozměňovací návrh 34
David Martin

Jednací řád Parlamentu
Příloha I (nová) - článek 3 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 3
Střety zájmů

1. Ke střetu zájmů dochází, pokud má 
poslanec osobní zájem, jenž by mohl 
nevhodně ovlivňovat výkon jeho 
povinností jakožto poslance Evropského 
parlamentu. Ke střetu zájmů nedochází, 
pokud má poslanec z určitého rozhodnutí 
užitek pouze jako zástupce široké 
veřejnosti nebo širší skupiny osob.
2. Každý poslanec, který zjistí, že u něj 
dochází ke střetu zájmů, musí okamžitě 
přijmout nezbytné kroky k jeho vyřešení v 
souladu se zásadami a ustanoveními 
tohoto kodexu chování. Pokud není 
poslanec schopen tento střet zájmů 
vyřešit, musí to písemně oznámit 
předsedovi. V případě nejasností může 
poslanec důvěrně konzultovat poradní 
výbor pro chování poslanců zřízený podle 
článku 7.
3. Aniž by tím byl dotčen odstavec 2, musí 
poslanci před vystoupením nebo 
hlasováním na plenárním zasedání nebo v 
některém z orgánů Parlamentu či v 
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případě navržení na zpravodaje 
informovat o jakémkoliv skutečném nebo 
potenciálním střetu zájmů v souvislosti s 
projednávanou problematikou v případě, 
že tento střet zájmů není zjevný z 
informací poskytnutých podle článku 4. 
Tuto informaci poskytnou písemně nebo 
ústně předsedovi během dané parlamentní 
rozpravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Mario Mauro, Marco Scurria

Jednací řád Parlamentu
Příloha I (nová) – čl. 3 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 3
Střety zájmů

1. Ke střetu zájmů dochází, pokud má 
poslanec osobní výhodu, jež by mohla 
nevhodně ovlivňovat výkon jeho 
povinností jakožto poslance Evropského 
parlamentu. Ke střetu zájmů nedochází, 
pokud má poslanec z určitého rozhodnutí 
užitek pouze jako zástupce široké 
veřejnosti nebo širší skupiny osob.
2. Každý poslanec, který zjistí, že u něj 
dochází ke střetu zájmů, musí okamžitě 
přijmout nezbytné kroky k jeho vyřešení v 
souladu se zásadami a ustanoveními 
tohoto kodexu chování. Pokud není 
poslanec schopen tento střet zájmů 
vyřešit, musí to písemně oznámit 
předsedovi. V případě nejasností může 
poslanec konzultovat poradní výbor pro 
chování poslanců zřízený podle článku 7.
3. Aniž by tím byl dotčen odstavec 2, musí 
poslanci před vystoupením nebo 
hlasováním na plenárním zasedání nebo v 
některém z orgánů Parlamentu či v 
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případě navržení na zpravodaje 
informovat o jakémkoliv skutečném nebo 
potenciálním střetu zájmů v souvislosti s 
projednávanou problematikou v případě, 
že tento střet zájmů není zjevný z 
informací poskytnutých podle článku 4. 
Tuto informaci poskytnou písemně nebo 
ústně předsedovi během dané parlamentní 
rozpravy.

Or. it

Pozměňovací návrh 36
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Návrh zprávy
Příloha I (nová) – čl. 3 (nový)

Pozměňovací návrh 8 Pozměňovací návrh

Článek 3 vypouští se
Střety zájmů

1. Ke střetu zájmů dochází, pokud má 
poslanec osobní zájem, jenž by mohl 
nevhodně ovlivňovat výkon jeho 
povinností jakožto poslance Evropského 
parlamentu. Ke střetu zájmů nedochází, 
pokud má poslanec z určitého rozhodnutí 
užitek pouze jako zástupce široké 
veřejnosti nebo širší skupiny osob.
2. Každý poslanec, který zjistí, že u něj 
dochází ke střetu zájmů, musí okamžitě 
přijmout nezbytné kroky k jeho vyřešení v 
souladu se zásadami a ustanoveními 
tohoto kodexu chování. Pokud není 
poslanec schopen tento střet zájmů 
vyřešit, musí to písemně oznámit 
předsedovi. V případě nejasností může 
poslanec konzultovat poradní výbor pro 
chování poslanců zřízený podle článku 7.
3. Aniž by tím byl dotčen odstavec 2, musí 
poslanci před vystoupením nebo 
hlasováním na plenárním zasedání nebo v 
některém z orgánů Parlamentu či v 
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případě navržení na zpravodaje 
informovat o jakémkoliv skutečném nebo 
potenciálním střetu zájmů v souvislosti s 
projednávanou problematikou v případě, 
že tento střet zájmů není zjevný z 
informací poskytnutých podle článku 4. 
Tuto informaci poskytnou písemně nebo 
ústně předsedovi během dané parlamentní 
rozpravy.

Or. it

Odůvodnění

Články 1 a 2 přílohy I platného nařízení chrání v úplnosti a přesně tento aspekt a taková 
konkrétní kazuistika, která může být neúplná, není potřebná.

Pozměňovací návrh 37
Andrew Duff

Jednací řád Parlamentu
Příloha I (nová) – článek 4 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 4
Prohlášení poslanců Evropského 

parlamentu
1. Z důvodů transparentnosti předkládají 
poslanci na vlastní odpovědnost předsedovi 
Parlamentu prohlášení o finančních 
zájmech, a to do konce prvního dílčího 
zasedání po volbách do Evropského 
parlamentu (nebo do 30 dnů poté, co v 
průběhu volebního období zahájí výkon 
mandátu v Parlamentu). Prohlášení 
předkládají na formuláři, který schválí 
předsednictvo podle článku 9. O 
jakýchkoliv změnách týkajících se tohoto 
prohlášení musí předsedu Parlamentu 
uvědomit do 30 dnů od okamžiku, kdy ke 
změně došlo.
2. V prohlášení o finančních zájmech 
musí být přesným způsobem uvedeny 
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následující informace:
a) profesní činnost, kterou poslanec 
vykonával v období tří let před tím, než 
zahájil výkon mandátu v Parlamentu, a 
jeho členství v jakýchkoliv výborech nebo 
správních radách podniků, nevládních 
organizací, sdružení nebo jiných 
organizací s právní subjektivitou v témže 
období,
b) jakákoliv odměna, kterou poslanec 
dostává za výkon mandátu v jiném 
parlamentu,
c) jakákoliv výdělečná činnost, kterou 
poslanec vykonává současně s výkonem 
svého mandátu, ať už jako zaměstnanec, 
nebo osoba samostatně výdělečně činná,
d) členství v jakýchkoliv výborech nebo 
správních radách podniků, nevládních 
organizací, sdružení nebo jiných 
organizací s právní subjektivitou, či 
jakákoliv jiná vedlejší činnost, kterou 
poslanec vykonává, ať už je výdělečná či 
nevýdělečná,
e) jakákoliv příležitostná výdělečná 
vedlejší činnost (včetně autorských prací, 
přednášek nebo poskytování odborného 
poradenství), pokud celková odměna za 
tuto činnost přesahuje 5 000 EUR za 
kalendářní rok,
f) jakýkoliv podíl v podniku nebo v 
obchodním partnerství, pokud může mít 
potenciální dopad na veřejnou politiku 
nebo pokud tento podíl danému poslanci 
umožňuje významně ovlivňovat záležitosti 
dané organizace,
g) jakákoliv finanční, personální nebo 
materiální podpora, které se mu dostává 
vedle prostředků poskytovaných 
Parlamentem a kterou mu v souvislosti s 
jeho politickou činností poskytují třetí 
strany, jejichž totožnost musí být uvedena,
h) jakékoliv další finanční zájmy, které by 
mohly ovlivnit výkon mandátu daného 
poslance.
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Jakékoliv příjmy z investic, které poslanec 
obdrží v souvislosti s jednotlivými body 
prohlášení podle prvního pododstavce, se 
vypočítají za celý rok.
3. Informace poskytnuté předsedovi 
Parlamentu podle tohoto článku se 
zveřejní na internetových stránkách 
Parlamentu tak, aby byly snadno 
dostupné.
4. Pokud poslanci nevyplnili prohlášení o 
finančních zájmech, nemohou být 
pověřeni funkcí v Parlamentu nebo 
některém z jeho orgánů, funkcí 
zpravodaje, ani se nemohou účastnit 
oficiálních delegací.

Or. en

Odůvodnění

Kromě poslaneckého platu existují tři kategorie příjmu, o nichž musí poslanci učinit 
prohlášení. To je třeba dobře vyjasnit, aby nedocházelo k nekonečným nedorozuměním. V 
pododstavci c) odkazujeme na jakoukoli výdělečnou činnost. V pododstavci e) odkazujeme na 
jakoukoli příležitostnou výdělečnou činnost. V pododstavci h) odkazujeme na příjmy z 
investic, které by mohly ovlivnit poslance ve výkonu jeho povinností. Potřeba stanovit tyto 
příjmy z investic na měsíčním základě je pro tyto požadavky naprosto zbytečná. 

Pozměňovací návrh 38
Charles Tannock

Jednací řád Parlamentu
Příloha I (nová) – článek 4 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 4
Prohlášení poslanců Evropského 

parlamentu
1. Z důvodů transparentnosti předkládají 
poslanci na vlastní odpovědnost předsedovi 
Parlamentu prohlášení o finančních 
zájmech, a to do konce prvního dílčího 
zasedání po volbách do Evropského 
parlamentu (nebo do 30 dnů poté, co v 



PE475.805v02-00 20/43 AM\882723CS.doc

CS

průběhu volebního období zahájí výkon 
mandátu v Parlamentu). Prohlášení 
předkládají na formuláři, který schválí 
předsednictvo podle článku 9. O 
jakýchkoliv změnách týkajících se tohoto 
prohlášení musí předsedu Parlamentu 
uvědomit do 30 dnů od okamžiku, kdy ke 
změně došlo.
2. V prohlášení o finančních zájmech 
musí být přesným způsobem uvedeny 
následující informace:
a) profesní činnost, kterou poslanec 
vykonával v období tří let před tím, než 
zahájil výkon mandátu v Parlamentu, a 
jeho členství v jakýchkoliv výborech nebo 
správních radách podniků, nevládních 
organizací, sdružení nebo jiných 
organizací s právní subjektivitou v témže 
období,
b) jakákoliv odměna, kterou poslanec 
dostává za výkon mandátu v jiném 
parlamentu,
c) jakákoliv výdělečná činnost, kterou 
poslanec vykonává současně s výkonem 
svého mandátu, ať už jako zaměstnanec, 
nebo osoba samostatně výdělečně činná,
d) členství v jakýchkoliv výborech nebo 
správních radách podniků, nevládních 
organizací, sdružení nebo jiných 
organizací s právní subjektivitou, či 
jakákoliv jiná vedlejší činnost, kterou 
poslanec vykonává, ať už je výdělečná či 
nevýdělečná,
e) jakákoliv příležitostná výdělečná 
vedlejší činnost (včetně autorských prací, 
přednášek nebo poskytování odborného 
poradenství), pokud celková odměna za 
tuto činnost přesahuje 5 000 EUR za 
kalendářní rok,
f) jakýkoliv podíl v podniku nebo v 
obchodním partnerství, kde podíl 
překračuje 15 % vydaných akcií, nebo kde 
je hodnota podílu vyšší než celoroční plat,
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g) jakákoliv finanční, personální nebo 
materiální podpora, které se mu dostává 
vedle prostředků poskytovaných 
Parlamentem a kterou mu v souvislosti s 
jeho politickou činností poskytují třetí 
strany, jejichž totožnost musí být uvedena,
h) jakékoliv další finanční zájmy, které by 
mohly ovlivnit výkon mandátu daného 
poslance.
Jakékoliv pravidelné příjmy, které 
poslanec obdrží v souvislosti s 
jednotlivými body prohlášení podle 
prvního pododstavce, se zapíší do 
následujících kategorií:
1. 500–1 000 EUR měsíčně,
2. 1 001–5 000 EUR měsíčně,
3. 5 001–10 000 EUR měsíčně,
4. více než 10 000 EUR měsíčně.
Jakékoliv další příjmy, které poslanec 
obdrží v souvislosti s jednotlivými body 
prohlášení podle prvního pododstavce, se 
vypočítají za celý rok, vydělí dvanácti a 
zapíší se do jedné z výše uvedených 
kategorií.
3. Informace poskytnuté předsedovi 
Parlamentu podle tohoto článku se 
zveřejní na internetových stránkách 
Parlamentu tak, aby byly snadno 
dostupné.
4. Pokud poslanci nevyplnili prohlášení o 
finančních zájmech, nemohou být 
pověřeni funkcí v Parlamentu nebo 
některém z jeho orgánů, funkcí 
zpravodaje, ani se nemohou účastnit 
oficiálních delegací.

Or. en

Odůvodnění

Písmeno f) odpovídá limitu stanovenému Dolní sněmovnou Parlamentu Spojeného království. 
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Pozměňovací návrh 39
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

 Návrh zprávy
Příloha I – čl. 4 – odst. 1 (nový)

Pozměňovací návrh 9 Pozměňovací návrh

1. Z důvodů transparentnosti předkládají 
poslanci na vlastní odpovědnost předsedovi 
Parlamentu prohlášení o finančních 
zájmech, a to do konce prvního dílčího 
zasedání po volbách do Evropského 
parlamentu (nebo do 30 dnů poté, co v 
průběhu volebního období zahájí výkon 
mandátu v Parlamentu). Prohlášení 
předkládají na formuláři, který schválí 
předsednictvo podle článku 9. O
jakýchkoliv změnách týkajících se tohoto 
prohlášení musí předsedu Parlamentu 
uvědomit do 30 dnů od okamžiku, kdy ke 
změně došlo.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Odstavec 1 musí být přemístěn do článku 1 přílohy I platného nařízení, jak je uvedeno, aby 
byla zajištěna racionálnost znění (viz pozměňovací návrh 23).

Pozměňovací návrh 40
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Návrh zprávy
Příloha I (nová) – čl. 4 (nový) – odst. 2 – písm. a

Pozměňovací návrh 9 Pozměňovací návrh

a) profesní činnost, kterou poslanec 
vykonával v období tří let před tím, než 
zahájil výkon mandátu v Parlamentu, a 
jeho členství v jakýchkoliv výborech nebo 
správních radách podniků, nevládních 
organizací, sdružení nebo jiných 
organizací s právní subjektivitou v témže 

vypouští se
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období,

Or. it

Odůvodnění

Profesní činnost poslance v období tří let předcházejících počátku výkonu mandátu, jak se 
navrhuje v dokumentu, neovlivňuje a nemůže ovlivnit výkon mandátu poslance.

Pozměňovací návrh 41
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Návrh zprávy
Příloha I – čl. 2 (nový) – odst. 2 – písm. c (nové)

Pozměňovací návrh 9 Pozměňovací návrh

c) jakákoliv výdělečná činnost, kterou 
poslanec vykonává současně s výkonem 
svého mandátu, ať už jako zaměstnanec, 
nebo osoba samostatně výdělečně činná,

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Čl. 4 písm. c) musí být přemístěno do článku 2 přílohy I platného nařízení, jak je uvedeno (viz 
pozměňovací návrh 26).

Pozměňovací návrh 42
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Návrh zprávy
Příloha I - čl. 2 (nový) – odst. 2 – písm. d (nové)

Původní znění Pozměňovací návrh

d) členství v jakýchkoliv výborech nebo 
správních radách podniků, nevládních 
organizací, sdružení nebo jiných
organizací s právní subjektivitou, či 
jakákoliv jiná vedlejší činnost, kterou 
poslanec vykonává, ať už je výdělečná či 
nevýdělečná,

vypouští se
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Or. it

Odůvodnění

Čl. 4 písm. d) musí být přemístěno do článku 2 přílohy I platného nařízení, jak je uvedeno (viz 
pozměňovací návrh 27).

Pozměňovací návrh 43
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Návrh zprávy
Příloha I (nová) – čl. 4 (nový) – odst. 2 – písm. e

Pozměňovací návrh 9 Pozměňovací návrh

e) jakákoliv příležitostná výdělečná 
vedlejší činnost (včetně autorských prací, 
přednášek nebo poskytování odborného
poradenství), pokud celková odměna za 
tuto činnost přesahuje 5 000 EUR za 
kalendářní rok,

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Vyjmenované činnosti jsou již uvedeny v čl. 4 písm. d). Kromě toho není třeba stanovovat 
maximum.

Pozměňovací návrh 44
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Návrh zprávy
Příloha I (nová) – čl. 4 (nový) – odst. 2 – písm. f

Pozměňovací návrh 9 Pozměňovací návrh

f) jakýkoliv podíl v podniku nebo v 
obchodním partnerství, pokud může mít 
potenciální dopad na veřejnou politiku 
nebo pokud tento podíl danému poslanci 
umožňuje významně ovlivňovat záležitosti 
dané organizace,

vypouští se

Or. it
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Odůvodnění

Jedná se o nevhodný pozměňovací návrh, který je, jak se zdá, bezděčným projevem určité 
nedůvěry vůči poslanci, jenž zastupuje lid, je mu zodpovědný a není-li zjištěn opak, nemůže 
mít zvláštní zájmy.

Pozměňovací návrh 45
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Návrh zprávy
Příloha I (nová) – čl. 4 (nový) – odst. 2 – písm. h

Pozměňovací návrh 9 Pozměňovací návrh

h) jakékoliv další finanční zájmy, které by 
mohly ovlivnit výkon mandátu daného 
poslance.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh není potřebný, neboť finanční zájmy mohou být nekonečné a 
nejasné, a mohou se tak stát předmětem politických spekulací.

Pozměňovací návrh 46
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Návrh zprávy
Příloha I (nová) – čl. 4 (nový) – odst. 2 – odrážky 2 a 3

Pozměňovací návrh 9 Pozměňovací návrh

Jakékoliv pravidelné příjmy, které 
poslanec obdrží v souvislosti s 
jednotlivými body prohlášení podle 
prvního pododstavce, se zapíší do 
následujících kategorií:

vypouští se

1) 500–1 000 EUR měsíčně,
2) 1 001–5 000 EUR měsíčně,
3) 5 001–10 000 EUR měsíčně,
4) více než 10 000 EUR měsíčně.
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Jakékoliv další příjmy, které poslanec 
obdrží v souvislosti s jednotlivými body 
prohlášení podle prvního pododstavce, se 
vypočítají za celý rok, vydělí dvanácti a 
zapíší se do jedné z výše uvedených 
kategorií.

Or. it

Odůvodnění

Stanovení takových kategorií je nevhodné z důvodů uvedených u předchozího pozměňovacího 
návrhu.

Pozměňovací návrh 47
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Návrh zprávy
Příloha I (nová) – čl. 4 (nový) – odst. 3

Pozměňovací návrh 9 Pozměňovací návrh

3. Informace poskytnuté předsedovi 
Parlamentu podle tohoto článku se 
zveřejní na internetových stránkách 
Parlamentu tak, aby byly snadno 
dostupné.

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Článek 3 přílohy I platného nařízení již stanoví zveřejňování informací v rejstříku vedeném 
kvestory, což je pro úplné záruky dostatečné.

Pozměňovací návrh 48
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Návrh zprávy
Příloha I – čl. 4 (nový) – odst. 4

Pozměňovací návrh 9 Pozměňovací návrh

4. Pokud poslanci nevyplnili prohlášení o 
finančních zájmech, nemohou být 

vypouští se
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pověřeni funkcí v Parlamentu nebo 
některém z jeho orgánů, funkcí 
zpravodaje, ani se nemohou účastnit 
oficiálních delegací.

Or. it

Odůvodnění

Odstavec 4 musí být přemístěn do článku 1 přílohy I platného nařízení, jak je uvedeno, aby 
byla zajištěna racionálnost znění (viz pozměňovací návrh 24).

Amendment 49
Michèle Striffler

Jednací řád Parlamentu
Příloha I (nová) – Článek 5 (nový)

Současné znění Pozměňovací návrh

Článek 5
Dary a podobné požitky

Dary v hodnotě vyšší než 150 EUR, které 
obdrželi poslanci během pracovní cesty 
mimo území Unie, odevzdají po návratu 
předsedovi. 

Or. fr

Odůvodnění

Pravidlo, které zavádí tento pozměňovací návrh, si klade za cíl umožnit poslancům, aby uvedli 
svou situaci do souladu s předpisy, aniž by přitom porušili zásady pohostinnosti a štědrosti, 
které mají v některých hostitelských zemích zvláště hluboké kořeny.

Pozměňovací návrh 50
Mario Mauro, Marco Scurria

Jednací řád Parlamentu
Příloha I (nová)– čl. 5 (nový)
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Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 5
Dary a podobné požitky

1. Poslanci při výkonu mandátu nesmí v 
dobré víře přijímat žádné dary ani 
podobné požitky s výjimkou těch, které 
mají hodnotu nižší než 150 EUR a jsou 
projevem zdvořilosti, nebo těch, které jsou 
jim předány jako zdvořilost při úředním 
zastupování Parlamentu. 
2. Jakékoliv dary nebo podobné požitky, 
které poslanci obdrží podle odstavce 1 při 
úředním zastupování Parlamentu, jsou 
předány předsedovi Parlamentu a nakládá 
se s nimi podle prováděcích opatření, 
která se stanoví na základě článku 9.

Or. it

Pozměňovací návrh 51
Charles Tannock

Jednací řád Parlamentu
Příloha I (nová) – článek 5 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 5
Dary a podobné požitky

1. Poslanci při výkonu mandátu nesmí 
přijímat žádné dary ani podobné požitky s 
výjimkou těch, které mají hodnotu nižší 
než 150 EUR a jsou projevem zdvořilosti, 
nebo těch, které jsou jim předány jako 
zdvořilost při úředním zastupování 
Parlamentu.
2. Jakékoliv dary nebo podobné požitky, 
které poslanci obdrží podle odstavce 1 při 
úředním zastupování Parlamentu, jsou 
předány předsedovi Parlamentu a nakládá 
se s nimi podle prováděcích opatření, 
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která se stanoví na základě článku 9.
3. Tento článek se netýká cestovních 
výdajů, hotelového ubytování nebo diet, 
které poslanci dostávají při výkonu svého 
mandátu. Tyto požitky však poslanec musí 
registrovat společně s prohlášením o 
finančních zájmech. 

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Andrew Duff, Alexandra Thein

Jednací řád Parlamentu
Příloha I (nová) – článek 5 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 5
Dary a podobné požitky

1. Poslanci při výkonu mandátu nesmí 
přijímat žádné dary ani podobné požitky s 
výjimkou těch, které mají přibližnou 
hodnotu nižší než 150 EUR a jsou jim 
předány jako zdvořilost.
2. Jakékoliv dary nebo podobné požitky, 
které poslanci obdrží podle odstavce 1 při 
úředním zastupování Parlamentu, jsou 
předány předsedovi Parlamentu a nakládá 
se s nimi podle prováděcích opatření, 
která se stanoví na základě článku 9.
3. Poslanci nesmí přijmout pohostinnost 
kromě případů, kdy je jim poskytnuta jako 
zdvořilost. Přítomnost na jakékoli události 
na pozvání při výkonu mandátu nebo v 
případě, že poslanci zastupují Parlament, 
se nepovažuje za pohostinnost.

Or. en

Odůvodnění

Existují tři kategorie „darů“, které je třeba ošetřit. Zaprvé, malé dárky pro poslance jako 
zdvořilost. Zadruhé, dary pro poslance při úředním zastupování Parlamentu. Zatřetí, 
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pohostinnost projevovaná poslancům (například hotelové ubytování), jestliže přijmou pozvání 
na události v průběhu svého mandátu. (Odstavec 3 je čerpán z nedávno schváleného kodexu 
chování Komise.)

Pozměňovací návrh 53
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Návrh zprávy
Příloha I (nová)– čl. 5 (nový)

Pozměňovací návrh 10 Pozměňovací návrh

Článek 5 vypouští se
Dary a podobné požitky

1. Poslanci při výkonu mandátu nesmí 
přijímat žádné dary ani podobné požitky s 
výjimkou těch, které mají hodnotu nižší 
než 150 EUR a jsou projevem zdvořilosti, 
nebo těch, které jsou jim předány jako 
zdvořilost při úředním zastupování 
Parlamentu.
2. Jakékoliv dary nebo podobné požitky, 
které poslanci obdrží podle odstavce 1 při 
úředním zastupování Parlamentu, jsou 
předány předsedovi Parlamentu a nakládá 
se s nimi podle prováděcích opatření, 
která se stanoví na základě článku 9.

Or. it

Odůvodnění

Ustanovení článku 2 přílohy I platného nařízení již tento aspekt chrání a stanoví, že poslanci 
se zavážou, že nebudou při výkonu svého mandátu přijímat žádné jiné dary nebo požitky. Toto 
ustanovení je restriktivnější a vhodnější. Pokud je zájem toto ustanovení změnit, je možno 
stanovit: „dar naprosto nepatrné (nebo nepatrné) hodnoty“, ale stanovit hodnotu „zjevně 
nižší“ než uvedená částka je skutečně pochybné a nebezpečné pro různé možné výklady. Co 
budeme pak dělat v případě, kdy bude mít jeden poslanec 50 různých „darů“, každý 
v hodnotě 150 EUR?

Pozměňovací návrh 54
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto
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 Návrh zprávy
Příloha I – čl. 6 (nový)

Pozměňovací návrh 11 Pozměňovací návrh

Bývalí poslanci, kteří jsou zapojeni do 
profesionálního lobbování nebo 
zastupování přímo spojeného s 
rozhodovacím procesem Evropské unie, 
nemohou využívat zázemí poskytovaného 
bývalým poslancům Parlamentu podle 
pravidel, která v tomto ohledu stanovilo 
předsednictvo1.

vypouští se

__________________
1 Rozhodnutí předsednictva ze dne 12. 
dubna 1999.

Or. it

Odůvodnění

Aby nedocházelo k nebezpečnému směšování statutu bývalého poslance a výkonu lobbistické 
činnosti, bylo by třeba omezit účinnost předpisu jen na použití „bureau de passage“ podle čl. 
1 písm. d) rozhodnutí předsednictva ze dne 12. dubna 1999 (viz pozměňovací návrh 29).

Pozměňovací návrh 55
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha I (nová) – článek 7 (nový)

Současný text Pozměňovací návrh

Článek 7
Poradní výbor pro chování poslanců

1. Zřizuje se poradní výbor pro chování 
poslanců („poradní výbor“).
2. Poradní výbor se skládá z pěti členů 
jmenovaných předsedou Parlamentu na 
začátku jeho funkčního období z řad 
členů předsednictev a koordinátorů 
Výboru pro ústavní záležitosti a Výboru 
pro právní záležitosti, přičemž se zohlední 
zkušenosti poslanců a politická 
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vyváženost. 
Každý člen poradního výboru plní na 
základě rotačního systému po dobu šesti 
měsíců funkci předsedy.
3. Předseda Parlamentu také na začátku 
svého funkčního období jmenuje 
náhradníky poradního výboru, a to 
jednoho poslance z každé skupiny, která 
není v poradním výboru zastoupena.
V případě údajného porušení kodexu 
chování ze strany poslance, jehož 
politická skupina není zastoupena 
v poradním výboru, jedná příslušný 
náhradník při posuzování údajného 
porušení kodexu jako šestý řádný člen 
poradního výboru.
4. Poradní výbor poskytuje poradenství 
poslancům v oblasti výkladu a provádění 
ustanovení kodexu chování.
Na žádost předsedy Parlamentu poradní 
výbor také posuzuje případy údajného 
porušení kodexu chování a poskytuje 
předsedovi Parlamentu rady týkající se 
přijetí vhodných opatření.
5. Poradní výbor může po konzultaci 
s předsedou Parlamentu požádat o externí 
odbornou radu.
6. Poradní výbor předkládá o svých 
aktivitách výroční zprávu jako celek vč. 
výkladů a aplikace ustanovení tohoto 
kodexu chování. 

Or. da

Pozměňovací návrh 56
David Martin

Jednací řád Parlamentu
Příloha I (nová) – článek 7 (nový)
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Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 7
Poradní výbor pro chování poslanců

1. Zřizuje se poradní výbor pro chování 
poslanců („poradní výbor“).
2. Poradní výbor se skládá z pěti členů 
jmenovaných předsedou Parlamentu na 
začátku jeho funkčního období z řad 
členů předsednictev a koordinátorů 
Výboru pro ústavní záležitosti a Výboru 
pro právní záležitosti, přičemž se zohlední 
zkušenosti poslanců a politická 
vyváženost.
Každý člen poradního výboru plní na 
základě rotačního systému po dobu šesti 
měsíců funkci předsedy.
3. Předseda Parlamentu také na začátku 
svého funkčního období jmenuje 
náhradníky poradního výboru, a to 
jednoho poslance z každé skupiny, která 
není v poradním výboru zastoupena.
V případě údajného porušení kodexu 
chování ze strany poslance, jehož 
politická skupina není zastoupena v 
poradním výboru, jedná příslušný 
náhradník při posuzování údajného 
porušení kodexu jako šestý řádný člen 
poradního výboru.
4. Poradní výbor poskytuje důvěrné 
poradenství poslancům v oblasti výkladu a 
provádění ustanovení kodexu chování.
Na žádost předsedy Parlamentu poradní 
výbor také posuzuje případy údajného 
porušení kodexu chování a poskytuje 
předsedovi Parlamentu rady týkající se 
přijetí vhodných opatření.
5. Poradní výbor může po konzultaci s 
předsedou Parlamentu požádat o externí 
odbornou radu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Andrew Duff

Jednací řád Parlamentu
Příloha I (nová) – článek 7 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 7
Poradní výbor pro chování poslanců

1. Zřizuje se poradní výbor pro chování 
poslanců („poradní výbor“).
2. Poradní výbor se skládá z pěti členů 
jmenovaných předsedou Parlamentu na 
začátku jeho funkčního období z řad 
členů předsednictev a koordinátorů 
Výboru pro ústavní záležitosti a Výboru 
pro právní záležitosti, přičemž se zohlední 
zkušenosti poslanců a politická 
vyváženost.
Každý člen poradního výboru plní na 
základě rotačního systému po dobu šesti 
měsíců funkci předsedy.
3. Předseda Parlamentu také na začátku 
svého funkčního období jmenuje 
náhradníky poradního výboru, a to 
jednoho poslance z každé skupiny, která 
není v poradním výboru zastoupena.
V případě údajného porušení kodexu 
chování ze strany poslance, jehož 
politická skupina není zastoupena v 
poradním výboru, jedná příslušný 
náhradník při posuzování údajného 
porušení kodexu jako šestý řádný člen 
poradního výboru.
4. Poradní výbor poskytuje poradenství 
poslancům v oblasti výkladu a provádění 
ustanovení kodexu chování.
Na žádost předsedy Parlamentu poradní 
výbor také posuzuje případy údajného 
porušení kodexu chování a poskytuje 
předsedovi Parlamentu rady týkající se 
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přijetí vhodných opatření.
5. Poradní výbor může po konzultaci s 
předsedou Parlamentu požádat o externí 
odbornou radu.
6. Poradní výbor zveřejní výroční zprávu o 
své činnosti.

Or. en

Odůvodnění

Poradní výbor by měl zveřejňovat výroční zprávu, která poskytuje přehled o jeho činnosti v 
zájmu odpovědnosti i jako záznam precedentů. 

Pozměňovací návrh 58
György Schöpflin, Rafał Trzaskowski

Jednací řád Parlamentu
Příloha I (nová) – článek 7 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 7
Poradní výbor pro chování poslanců

1. Zřizuje se poradní výbor pro chování 
poslanců („poradní výbor“).
2. Poradní výbor se skládá z pěti členů 
jmenovaných předsedou Parlamentu a 
zvolených Parlamentem na začátku jeho 
funkčního období z řad členů 
předsednictev a koordinátorů Výboru pro 
ústavní záležitosti a Výboru pro právní 
záležitosti, přičemž se zohlední zkušenosti 
poslanců a politická vyváženost.
Každý člen poradního výboru plní na 
základě rotačního systému po dobu šesti 
měsíců funkci předsedy.
3. Předseda Parlamentu také na začátku 
svého funkčního období jmenuje 
náhradníky poradního výboru a 
Parlament je zvolí, a to jednoho poslance 
z každé skupiny, která není v poradním 
výboru zastoupena.
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V případě údajného porušení kodexu 
chování ze strany poslance, jehož 
politická skupina není zastoupena v 
poradním výboru, jedná příslušný 
náhradník při posuzování údajného 
porušení kodexu jako šestý řádný člen 
poradního výboru.
4. Poradní výbor poskytuje poradenství 
poslancům v oblasti výkladu a provádění 
ustanovení kodexu chování a je povinen 
odpovědět do třiceti kalendářních dnů.
Na žádost předsedy Parlamentu poradní 
výbor také posuzuje případy údajného 
porušení kodexu chování a poskytuje 
předsedovi Parlamentu rady týkající se 
přijetí vhodných opatření.
Postup poradního výboru musí být 
transparentní: jeho hodnocení představují 
precedens a jeho postup musí být 
zaznamenán.
5. Poradní výbor může po konzultaci s 
předsedou Parlamentu požádat o externí 
odbornou radu.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Giuseppe Gargani, Iva Zanicchi, Crescenzio Rivellini, Potito Salatto

Návrh zprávy
Příloha I (nová) – články 7 -9 ( nové)

Pozměňovací návrhy 12-14 Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Poradní výbor pro chování poslanců

1. Zřizuje se poradní výbor pro chování 
poslanců („poradní výbor“).
2. Poradní výbor se skládá z pěti členů 
jmenovaných předsedou Parlamentu na 
začátku jeho funkčního období z řad 
členů předsednictev a koordinátorů 
Výboru pro ústavní záležitosti a Výboru 
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pro právní záležitosti, přičemž se zohlední 
zkušenosti poslanců a politická 
vyváženost.
Každý člen poradního výboru plní na 
základě rotačního systému po dobu šesti 
měsíců funkci předsedy.
3. Předseda Parlamentu také na začátku 
svého funkčního období jmenuje 
náhradníky poradního výboru, a to 
jednoho poslance z každé skupiny, která 
není v poradním výboru zastoupena.
V případě údajného porušení kodexu 
chování ze strany poslance, jehož 
politická skupina není zastoupena v 
poradním výboru, jedná příslušný 
náhradník při posuzování údajného 
porušení kodexu jako šestý řádný člen 
poradního výboru.
4. Poradní výbor poskytuje poradenství 
poslancům v oblasti výkladu a provádění 
ustanovení kodexu chování.
Na žádost předsedy Parlamentu poradní 
výbor také posuzuje případy údajného 
porušení kodexu chování a poskytuje
předsedovi Parlamentu rady týkající se 
přijetí vhodných opatření.
5. Poradní výbor může po konzultaci s 
předsedou Parlamentu požádat o externí 
odbornou radu.

Článek 8
Postupy v případě porušení kodexu 

chování
1. Existují-li důvody domnívat se, že určitý 
poslanec mohl porušit kodex chování, 
může předseda Parlamentu předat 
záležitost poradnímu výboru.
2. Poradní výbor prozkoumá okolnosti 
údajného porušení kodexu a na základě 
svých zjištění předá předsedovi 
Parlamentu doporučení týkající se 
případného rozhodnutí.
3. Jestliže předseda při zohlednění 
doporučení poradního výboru dojde k 
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závěru, že dotyčný poslanec kodex 
chování porušil, přijme poté, co vyslechl 
stanovisko tohoto poslance, odůvodněné 
rozhodnutí o uložení sankce, které oznámí 
poslanci.
Sankce může spočívat v uplatnění jednoho 
nebo více opatření stanovených v čl. 153 
odst. 3 jednacího řádu.
4. Dotyčný poslanec může podat vnitřní 
odvolání podle článku 154 jednacího 
řádu.
5. Jakékoliv sankce uložené poslanci 
oznamuje předseda Parlamentu po 
uplynutí lhůt stanovených v článku 154 
jednacího řádu na plenárním zasedání a 
zveřejňují se na internetových stránkách 
Parlamentu do konce funkčního období 
Parlamentu.

Článek 9
Provádění

Předsednictvo stanoví prováděcí opatření 
tohoto kodexu chování, včetně postupu 
kontroly, a podle potřeby aktualizuje výši 
částek uvedených v článcích 4 a 5.
Může předkládat návrhy na revizi kodexu 
chování.

Or. it

Odůvodnění

Výbor poslanců, který by mohl kontrolovat ostatní poslance, je nevhodný a nebezpečný!

Pozměňovací návrh 60
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha I (nová) – článek 8 (nový)

Současný text Pozměňovací návrh

Článek 8
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Postupy v případě porušení kodexu 
chování

1. Existují-li důvody domnívat se, že určitý 
poslanec mohl porušit kodex chování, 
může předseda Parlamentu předat 
záležitost poradnímu výboru.
2. Poradní výbor prozkoumá okolnosti 
údajného porušení kodexu a na základě 
svých zjištění předá předsedovi 
Parlamentu doporučení týkající se 
případného rozhodnutí.
3. Jestliže předseda při zohlednění 
doporučení poradního výboru dojde 
k závěru, že dotyčný poslanec kodex 
chování porušil, přijme poté, co vyslechl 
stanovisko tohoto poslance, odůvodněné 
rozhodnutí o uložení sankce, které oznámí 
poslanci.
Sankce může spočívat v uplatnění jednoho 
nebo více opatření stanovených v čl. 153 
odst. 3 jednacího řádu.
4. Dotyčný poslanec může podat vnitřní 
odvolání podle článku 154 jednacího 
řádu.
5. Jakékoliv sankce uložené poslanci 
oznamuje předseda Parlamentu po 
uplynutí lhůt stanovených v článku 154 
jednacího řádu na plenárním zasedání 
a zveřejňují se na internetových stránkách 
Parlamentu do konce funkčního období.

Or. da

Pozměňovací návrh 61
Andrew Duff

Jednací řád Parlamentu
Příloha I (nová) – článek 8 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 8
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Postupy v případě porušení kodexu 
chování

1. Existují-li důvody domnívat se, že určitý 
poslanec mohl porušit kodex chování, 
může předseda Parlamentu předat 
záležitost poradnímu výboru.
2. Poradní výbor přezkoumá okolnosti 
údajného porušení a může vyslechnout 
dotyčného poslance. Na základě závěrů ze 
svého šetření poskytne předsedovi 
doporučení týkající se možného 
rozhodnutí.
3. Jestliže předseda při zohlednění 
doporučení poradního výboru dojde k 
závěru, že dotyčný poslanec kodex 
chování porušil, přijme poté, co vyslechl 
stanovisko tohoto poslance, odůvodněné 
rozhodnutí o uložení sankce, které oznámí 
poslanci.
Sankce může spočívat v uplatnění jednoho 
nebo více opatření stanovených v čl. 153 
odst. 3 jednacího řádu.
4. Dotyčný poslanec může podat vnitřní 
odvolání podle článku 154 jednacího 
řádu.
5. Jakékoliv sankce uložené poslanci 
oznamuje předseda Parlamentu po 
uplynutí lhůt stanovených v článku 154 
jednacího řádu na plenárním zasedání a 
zveřejňují se na internetových stránkách 
Parlamentu do konce funkčního období 
Parlamentu.

Or. en

Odůvodnění

V odstavci 2 by mělo být stanoveno, že výbor má možnost setkat se s dotyčným poslancem. 

Pozměňovací návrh 62
David Martin

Jednací řád Parlamentu
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Příloha I (nová) – článek 8 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 8
Postupy v případě porušení kodexu 

chování
1. Existují-li důvody domnívat se, že určitý 
poslanec mohl porušit kodex chování, 
může předseda Parlamentu předat 
záležitost poradnímu výboru.
2. Poradní výbor prozkoumá okolnosti 
údajného porušení kodexu a na základě 
svých zjištění předá předsedovi 
Parlamentu doporučení týkající se 
případného rozhodnutí.
3. Jestliže předseda při zohlednění 
doporučení poradního výboru dojde k 
závěru, že dotyčný poslanec kodex 
chování porušil, přijme poté, co vyslechl 
stanovisko tohoto poslance, odůvodněné 
rozhodnutí o uložení sankce, které oznámí 
poslanci.
Sankce může spočívat v uplatnění jednoho 
nebo více opatření stanovených v čl. 153 
odst. 3 jednacího řádu.
V případě zbavení funkce zpravodaje 
předseda předloží toto doporučení 
zodpovědnému výboru. Tento návrh musí 
být schválen zodpovědným výborem 
dvoutřetinovou většinou.
4. Dotyčný poslanec může podat vnitřní 
odvolání podle článku 154 jednacího 
řádu.
5. Jakékoliv sankce uložené poslanci 
oznamuje předseda Parlamentu po 
uplynutí lhůt stanovených v článku 154 
jednacího řádu na plenárním zasedání a 
zveřejňují se na internetových stránkách 
Parlamentu do konce funkčního období 
Parlamentu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Jednací řád Parlamentu
Příloha I (nová) – článek 8 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 8a
Legislativní stopa

Zpravodajové jsou vyzýváni, aby měli a 
zveřejňovali na standardním formuláři 
přiloženém k této zprávě záznam o svých 
hlavních kontaktech v oblasti vnějších 
zájmů a o jejich příspěvcích při přípravě 
zprávy.

Or. en

Pozměňovacínávrh 64
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha I (nová) – článek 9 (nový)

Současný text Pozměňovací návrh

Článek 9
Provádění

Předsednictvo stanoví prováděcí opatření 
tohoto kodexu chování, včetně postupu 
kontroly, a podle potřeby aktualizuje výši 
částek uvedených v článcích 4 a 5.
Předsednictvo nebo Konference předsedů 
mohou předkládat návrhy na revizi tohoto 
kodexu chování, který bude v každém 
případě přehodnocen nejpozději po dvou 
letech od jeho vstupu v platnost. 

Or. da
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