
AM\893968CS.doc PE483.731v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro ústavní záležitosti

2011/2257(REG)

29. 2. 2012

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
2 - 4

Návrh zprávy
Andrew Duff
(PE473.833v01-00)

o změně článku 196 jednacího řádu Evropského parlamentu o ustanovení pro 
plenární zasedání použitelné pro jednání ve výboru
(2011/2257(REG))



PE483.731v01-00 2/4 AM\893968CS.doc

CS

AM_Com_RulesReport



AM\893968CS.doc 3/4 PE483.731v01-00

CS

Pozměňovací návrh 2
Tiziano Motti

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění A

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

A. Parlament usiluje o nejvyšší standardy 
demokratické odpovědnosti a 
transparentnosti, zejména ve své 
legislativní činnosti,

A. Parlament usiluje o nejvyšší standardy 
demokratické odpovědnosti a 
transparentnosti, komunikace s občany a 
aktivní účasti, zejména ve své legislativní 
činnosti,

Or. it

Pozměňovací návrh 3
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 195 – odst. 3 – písm. a (nové)

Původní znění Pozměňovací návrh

3a. Konečné hlasování o návrhu 
legislativního aktu, a to v každé fázi 
legislativního procesu, probíhá 
jmenovitým hlasováním. Hlasování se 
zaznamená do zápisů ze zasedání podle 
politických skupin, přičemž jména 
poslanců jsou v abecedním pořadí a u 
každého poslance je uvedeno, jak 
hlasoval.

Or. en

Odůvodnění

Cílem této změny je sladit parlamentní postupy s osvědčenými postupy v jiných parlamentech 
a zohlednit zvýšení našich legislativních povinností v důsledku vstoupení Lisabonské smlouvy 
v platnost.  V zájmu větší transparentnosti a větší odpovědnosti by konečné hlasování o všech 
legislativních zprávách – v každé fázi legislativního procesu – mělo probíhat jmenovitým 
hlasováním, jehož výsledky budou zaznamenány v zápisu ze schůze.

Tento pozměňovací návrh nahradí původní pozměňovací návrh 1 návrhu zprávy.
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Pozměňovací návrh 4
Rainer Wieland

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 196

Původní znění Pozměňovací návrh

Pro schůze výborů se použijí obdobně 
články 12, 13, 14, 17, 18, 36 až 44, 148, čl. 
149 odst. 2 a 10, 152, 154, 156 až 159, 
161, čl. 163 odst. 1, články 164, 165, 168,
169, 171 až 174, 177 a 178.

Pro schůze výborů se použijí obdobně 
články 12, 13, 14, 17, 18, 36 až 44, 148, čl. 
149 odst. 2 a 10, 152, 154, 156 až 159, 
161, čl. 163 odst. 1, články 164 až 169, 171 
až 174, 177 a 178.

Or. de


