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Pozměňovací návrh 3
Andrew Duff

Návrh rozhodnutí
Bod 3

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

3. vyzývá místopředsedu Evropského 
parlamentu odpovědného za občanské 
iniciativy, předsedu Konference předsedů 
výborů a zpravodajku výše uvedené zprávy 
spolu se zástupci ostatních politických 
skupin, které jmenovala Konference 
předsedů, aby se s Komisí dohodli 
o prováděcích pravidlech nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 
o občanské iniciativě, pokud jde 
o spolupráci obou orgánů při pořádání 
a průběhu veřejných slyšení a pokud jde 
o zajištění náhrady výdajů souvisejících 
s těmito slyšeními; žádá, aby byly tyto 
postupy stanoveny v rámci 
interinstitucionální dohody, která bude 
moci být začleněna do rámcové dohody 
o vztazích mezi Evropským parlamentem 
a Komisí při její další revizi; je připraven 
uhradit náklady za poskytnutí jednacích 
místností a tlumočení na veřejná slyšení, 
pokud Komise uhradí cestovní a pobytové 
náklady účastníků;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Gerald Häfner

Návrh rozhodnutí
Bod 3
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Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

3. vyzývá místopředsedu Evropského 
parlamentu odpovědného za občanské 
iniciativy, předsedu Konference předsedů 
výborů a zpravodajku výše uvedené zprávy 
spolu se zástupci ostatních politických 
skupin, které jmenovala Konference 
předsedů, aby se s Komisí dohodli 
o prováděcích pravidlech nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 
o občanské iniciativě, pokud jde 
o spolupráci obou orgánů při pořádání 
a průběhu veřejných slyšení a pokud jde 
o zajištění náhrady výdajů souvisejících 
s těmito slyšeními; žádá, aby byly tyto 
postupy stanoveny v rámci 
interinstitucionální dohody, která bude 
moci být začleněna do rámcové dohody 
o vztazích mezi Evropským parlamentem 
a Komisí při její další revizi; je připraven 
uhradit náklady za poskytnutí jednacích 
místností a tlumočení na veřejná slyšení, 
pokud Komise uhradí cestovní a pobytové 
náklady účastníků;

3. vyzývá Konferenci předsedů, aby
pracovní skupině odpovědné za jednání o 
interinstitucionálních otázkách
a zpravodajce výše uvedené zprávy spolu 
se zástupci ostatních politických skupin 
uložila, aby se s Komisí dohodli 
o prováděcích pravidlech nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 
o občanské iniciativě, pokud jde 
o spolupráci obou orgánů při pořádání a 
průběhu veřejných slyšení a pokud jde 
o rozdělení výdajů souvisejících s těmito 
slyšeními; žádá, aby byly tyto postupy 
stanoveny v rámci dohody, která bude 
moci být začleněna do rámcové dohody 
o vztazích mezi Evropským parlamentem 
a Komisí při její další revizi;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Enrique Guerrero Salom

Návrh rozhodnutí
Bod 3

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

3. vyzývá místopředsedu Evropského 
parlamentu odpovědného za občanské 
iniciativy, předsedu Konference předsedů 
výborů a zpravodajku výše uvedené zprávy 
spolu se zástupci ostatních politických 
skupin, které jmenovala Konference 
předsedů, aby se s Komisí dohodli 

3. vyzývá místopředsedu Evropského 
parlamentu odpovědného za občanské 
iniciativy, předsedu Konference předsedů 
výborů a zpravodajku výše uvedené zprávy 
spolu se zástupci ostatních politických 
skupin, které jmenovala Konference 
předsedů, aby se s Komisí dohodli 
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o prováděcích pravidlech nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 
o občanské iniciativě, pokud jde 
o spolupráci obou orgánů při pořádání 
a průběhu veřejných slyšení a pokud jde 
o zajištění náhrady výdajů souvisejících 
s těmito slyšeními; žádá, aby byly tyto 
postupy stanoveny v rámci 
interinstitucionální dohody, která bude 
moci být začleněna do rámcové dohody 
o vztazích mezi Evropským parlamentem 
a Komisí při její další revizi; je připraven 
uhradit náklady za poskytnutí jednacích 
místností a tlumočení na veřejná slyšení, 
pokud Komise uhradí cestovní a pobytové 
náklady účastníků;

o prováděcích pravidlech nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 
o občanské iniciativě, pokud jde 
o spolupráci obou orgánů při pořádání 
a průběhu veřejných slyšení a pokud jde 
o zajištění náhrady výdajů souvisejících 
s těmito slyšeními; žádá, aby byly tyto 
postupy stanoveny v rámci 
interinstitucionální dohody, která bude 
moci být začleněna do rámcové dohody o 
vztazích mezi Evropským parlamentem a 
Komisí při její další revizi; je připraven 
uhradit náklady za poskytnutí jednacích 
místností a tlumočení na veřejná slyšení, 
pokud Komise uhradí veškeré cestovní a 
pobytové náklady účastníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Roberto Gualtieri

Návrh rozhodnutí
Bod 3

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

3. vyzývá místopředsedu Evropského 
parlamentu odpovědného za občanské 
iniciativy, předsedu Konference předsedů 
výborů a zpravodajku výše uvedené zprávy 
spolu se zástupci ostatních politických 
skupin, které jmenovala Konference 
předsedů, aby se s Komisí dohodli 
o prováděcích pravidlech nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 
o občanské iniciativě, pokud jde 
o spolupráci obou orgánů při pořádání 
a průběhu veřejných slyšení a pokud jde 
o zajištění náhrady výdajů souvisejících 
s těmito slyšeními; žádá, aby byly tyto 
postupy stanoveny v rámci 
interinstitucionální dohody, která bude 
moci být začleněna do rámcové dohody 
o vztazích mezi Evropským parlamentem 

3. vyzývá Komisi k dohodě ohledně 
potřeby jejího zastoupení na patřičné 
politické úrovni na všech slyšeních, 
k nimž dojde v návaznosti na úspěšnou 
evropskou občanskou iniciativu, a vyzývá 
Konferenci předsedů, aby jmenovala 
skupinu členů, jejichž úkolem bude 
zajistit tuto dohodu s Komisí před 
pořádáním prvního slyšení;
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a Komisí při její další revizi; je připraven 
uhradit náklady za poskytnutí jednacích 
místností a tlumočení na veřejná slyšení, 
pokud Komise uhradí cestovní a pobytové 
náklady účastníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Erminia Mazzoni
jménem Petičního výboru

Návrh rozhodnutí
Bod 3 a (nový)

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

3a. navrhuje, aby Petiční výbor byl 
pověřen organizací veřejných slyšení 
týkajících se úspěšných evropských 
občanských iniciativ pod vedením 
odpovědného místopředsedy 
a v součinnosti s příslušným legislativním 
výborem, který je na základě pověření 
Konference předsedů výborů v souladu 
s navrhovanými změnami jednacího řadu 
za tuto věc odpovědný;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Andrew Duff, Roberto Gualtieri

Návrh rozhodnutí
Bod 4

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

4. vyzývá své předsednictvo a svého 
generálního tajemníka, aby přijali 
příslušná opatření s cílem poskytnout 
místopředsedovi odpovědnému za 
občanské iniciativy nezbytnou podporu 

vypouští se
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tak, aby byl schopen plnit povinnosti, 
které jsou mu touto změnou nařízení 
svěřeny, zejména povinnosti týkající se 
fungování jednotného správního vstupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Andrew Duff

Návrh rozhodnutí
Bod 5

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že je třeba vybízet poslance, 
aby byli přítomni na slyšeních týkajících 
se občanských iniciativ;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Erminia Mazzoni
jménem Petičního výboru

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 42 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 42a
Veřejné slyšení o občanské iniciativě

1. Jestliže občanská iniciativa shromáždí 
více než jeden milion podpisů z minimálně 
sedmi členských států a Komise ji 
v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení 
(EU) č. 211/2011 zveřejní v registru 
a informuje o ní Evropský parlament, 
předseda Evropského parlamentu ji předá 
výboru, který je odpovědný za pořádání 
veřejných slyšení o občanské iniciativě.
2. Iniciativa je zařazena na pořad jednání 
další schůze Konference předsedů výborů, 
kterou je nutno o této skutečnosti 
informovat. Předseda Konference 
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předsedů výborů po konzultaci 
s Konferencí určí náhradní stálé výbory, 
jejichž členové se mohou veřejného 
slyšení rovněž účastnit.
Na tato slyšení se nevztahuje čl. 23 odst. 9.
3. Příslušný výbor naváže vztahy 
s Evropskou komisí a případně s dalšími 
orgány a institucemi Unie a ověří, zda je 
splněna podmínka uvedená v čl. 10 odst. 1 
písm. b) nařízení (EU) č. 211/2011.
4. Příslušný výbor v souladu s článkem 9 
nařízení (EU) č. 211/2011 uspořádá do tří 
měsíců od předložení iniciativy Komisi 
veřejné slyšení v Evropském parlamentu, 
popřípadě společně s dalšími orgány a 
institucemi Unie, které se jej budou chtít 
zúčastnit. Příslušný výbor zajistí, aby 
Komise byla zastoupena na patřičné 
úrovni.
5. Příslušný výbor vyzve organizátory 
občanské iniciativy nebo její zastupující 
delegaci, aby tuto iniciativu předložili na 
veřejném slyšení.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Rafał Trzaskowski

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 197 a (nový) – odstavce 1 až 7 (nové)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 197a
Veřejné slyšení v souvislosti s občanskou 

iniciativou
1. Místopředseda Evropského parlamentu 
odpovědný za občanské iniciativy 
zajišťuje jménem předsedy spojení 
s občany, zájmovými svazy a občanskou 
společností, pokud jde o otázky týkající se 
občanských iniciativ.
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2. Konference předsedů výborů zajišťuje 
koordinaci veřejných slyšení stanovených 
v článku 11 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze 
dne 16. února 2011 o občanské iniciativě1. 
Zajišťuje spojení s Komisí a případně 
s dalšími orgány a institucemi Unie, aby 
pořádání a průběh veřejných slyšení 
odpovídaly příslušným a standardním 
podmínkám.
Pokud Konference předsedů výborů
projednává otázku týkající se veřejných 
slyšení, vyzve místopředsedu Evropského 
parlamentu odpovědného za občanské 
iniciativy, aby se na její činnosti podílel 
s poradním hlasem.
3. Poté, co Komise zveřejnila občanskou 
iniciativu v příslušném registru v souladu 
s čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 
č. 211/2011, předseda Konference 
předsedů výborů:
a) prověří, zda jsou organizátoři Komisí 
přijati na patřičné úrovni v souladu 
s čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 
č. 211/2011,
b) určí po konzultaci s Konferencí 
předsedů výborů výbor, jehož pravomoci 
nejtěsněji souvisejí s předmětem občanské 
iniciativy, a který by měl být tudíž 
odpovědný za uspořádání veřejného 
slyšení;
c) na žádost předsedy výboru příslušného 
pro petice může povolit účast členů 
předsednictva, koordinátorů tohoto 
výboru a jeho členů, kteří slouží jako 
zpravodajové o otázkách nejtěsněji 
souvisejících s předmětem občanské 
iniciativy, na pořádání veřejného slyšení,
d) dbá na to, aby se Komise na pořádání 
veřejného slyšení řádně podílela a aby 
byla při té příležitosti zastoupena na 
patřičné úrovni, a
e) po společné dohodě s předsedou 
příslušného výboru stanoví datum vhodné 
pro pořádání veřejného slyšení do tří 
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měsíců od předložení iniciativy Komisi 
v souladu s článkem 9 nařízení (EU) 
č. 211/2011.
4. Na tato veřejná slyšení se nevztahuje 
čl. 23 odst. 9.
5. Pokud jsou splněny podmínky 
stanovené v článcích 50 nebo 51, použijí 
se tato ustanovení obdobně. V tom případě 
může Konference předsedů výborů vyzvat 
místopředsedu Evropského parlamentu 
odpovědného za občanské iniciativy, aby 
veřejnému slyšení předsedal.
6. Příslušný výbor uspořádá veřejné 
slyšení v Evropském parlamentu, 
případně ve spolupráci s ostatními orgány 
a institucemi Unie, které si přejí se jej 
zúčastnit.
Příslušný výbor vyzve organizátory 
občanské iniciativy nebo jejich 
reprezentativní delegaci, aby iniciativu 
předložili na tomto slyšení.
Veřejného slyšení se může účastnit 
kterýkoli poslanec, který projeví zájem.
Při zahájení veřejného slyšení může 
místopředseda Evropského parlamentu 
odpovědný za občanské iniciativy 
vystoupit s projevem.
7. Po předběžném souhlasu místopředsedy 
Evropského parlamentu odpovědného za 
občanské iniciativy mohou být uhrazeny 
cestovní a pobytové výdaje za účast 
představitelů pozvaných na veřejné 
slyšení, a to v rámci předpisů schválených 
předsednictvem a za podmínek 
dohodnutých s Komisí.
___________________
1 Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat
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Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 197 a (nový) – odstavce 1 až 7 (nové)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 197a
Veřejné slyšení v souvislosti s občanskou 

iniciativou
1. Místopředseda Evropského parlamentu 
odpovědný za občanské iniciativy 
zajišťuje jménem předsedy spojení 
s občany, zájmovými svazy a občanskou 
společností, pokud jde o otázky týkající se 
občanských iniciativ.
2. Konference předsedů výborů zajišťuje 
koordinaci veřejných slyšení stanovených 
v článku 11 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze 
dne 16. února 2011 o občanské iniciativě1. 
Zajišťuje spojení s Komisí a případně 
s dalšími orgány a institucemi Unie, aby 
pořádání a průběh veřejných slyšení 
odpovídaly příslušným podmínkám.
Pokud Konference předsedů výborů 
projednává otázku týkající se veřejných 
slyšení, vyzve místopředsedu Evropského 
parlamentu odpovědného za občanské 
iniciativy, aby se na její činnosti podílel 
s poradním hlasem.
3. Poté, co Komise zveřejnila občanskou 
iniciativu v příslušném registru v souladu 
s čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 
č. 211/2011, předseda Konference 
předsedů výborů:
a) prověří, zda jsou organizátoři Komisí 
přijati na patřičné úrovni v souladu 
s čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení,
b) určí po konzultaci s Konferencí 
předsedů výborů výbor příslušný 
k zajištění dalšího postupu v návaznosti 
na iniciativu, včetně pořádání veřejného 
slyšení,
c) na žádost předsedy výboru příslušného 
k zajištění dalšího postupu v návaznosti 
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na iniciativu a předsedy Petičního výboru 
může povolit účast členů těchto výborů na 
pořádání veřejného slyšení,
d) dbá na to, aby se Komise na pořádání 
veřejného slyšení řádně podílela a aby 
byla při té příležitosti zastoupena na 
patřičné úrovni, a
e) po společné dohodě s předsedou 
příslušného výboru stanoví datum vhodné 
pro pořádání veřejného slyšení do tří 
měsíců od předložení iniciativy Komisi 
v souladu s článkem 9 nařízení (EU)
č. 211/2011.
4. Na tato veřejná slyšení se nevztahuje 
čl. 23 odst. 9.
5. Pokud jsou splněny podmínky 
stanovené v článcích 50 nebo 51, použijí 
se tato ustanovení obdobně. V tom případě 
může Konference předsedů výborů vyzvat 
místopředsedu Evropského parlamentu 
odpovědného za občanské iniciativy, aby 
veřejnému slyšení předsedal.
6. Příslušný výbor, na svoji žádost 
společně s Petičním výborem, uspořádá 
veřejné slyšení v Evropském parlamentu, 
případně ve spolupráci s ostatními orgány 
a institucemi Unie a zástupci občanské 
společnosti, kteří si přejí se jej zúčastnit.
Výbor vyzve organizátory občanské 
iniciativy, aby iniciativu předložili na 
tomto slyšení.
Veřejného slyšení se může účastnit 
kterýkoli poslanec, který projeví zájem.
Budou podniknuty kroky, které osobám 
z řad veřejnosti umožní fyzickou účast na 
slyšení v souladu se zdravotními a 
bezpečnostními předpisy. Za účelem 
usnadnění veřejné účasti bude slyšení 
k dispozici v přímém přenosu na internetu 
za použití nových interaktivních 
technologií a médií používaných 
v sociálních sítích, aby tak bylo umožněno 
co nejširší zapojení veřejnosti.
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Při zahájení veřejného slyšení může 
místopředseda Evropského parlamentu 
odpovědný za občanské iniciativy 
vystoupit s projevem.
7. Po předběžném souhlasu místopředsedy 
Evropského parlamentu odpovědného za 
občanské iniciativy mohou být uhrazeny 
cestovní a pobytové výdaje za účast 
organizátorů na veřejném slyšení, a to 
v rámci předpisů schválených 
předsednictvem a za podmínek 
dohodnutých s Komisí.
________________
1 Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Anneli Jäätteenmäki

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 197 a (nový) – odstavce 1 až 7 (nové)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 197a
Veřejné slyšení v souvislosti s občanskou 

iniciativou
1. Místopředseda Evropského parlamentu 
odpovědný za občanské iniciativy 
zajišťuje jménem předsedy spojení 
s občany, zájmovými svazy a občanskou 
společností, pokud jde o otázky týkající se 
občanských iniciativ.
2. Konference předsedů výborů zajišťuje 
koordinaci veřejných slyšení stanovených 
v článku 11 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 
o občanské iniciativě. Zajišťuje spojení 
s Komisí a případně s dalšími orgány 
a institucemi Unie, aby pořádání a průběh 
veřejných slyšení odpovídaly příslušným 
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a standardním podmínkám.
Pokud Konference předsedů výborů 
projednává otázku týkající se veřejných 
slyšení, vyzve místopředsedu Evropského 
parlamentu odpovědného za občanské 
iniciativy, aby se na její činnosti podílel 
s poradním hlasem.
3. Poté, co Komise zveřejnila občanskou 
iniciativu v příslušném registru v souladu 
s čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 
č. 211/2011, předseda Konference 
předsedů výborů:
a) prověří, zda jsou organizátoři Komisí 
přijati na patřičné úrovni v souladu 
s čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení,
b) určí po konzultaci s Konferencí 
předsedů výborů výbor příslušný 
k pořádání veřejného slyšení,
c) na žádost předsedy výboru příslušného 
pro petice může povolit účast členů 
předsednictva a koordinátorů tohoto 
výboru na pořádání veřejného slyšení,
d) dbá na to, aby se Komise na pořádání 
veřejného slyšení řádně podílela a aby 
byla při té příležitosti patřičně zastoupena 
na co nejvyšší úrovni, a
e) po společné dohodě s předsedou 
příslušného výboru stanoví datum vhodné 
pro pořádání veřejného slyšení do tří 
měsíců od předložení iniciativy Komisi 
v souladu s článkem 9 nařízení (EU) 
č. 211/2011.
4. Na tato veřejná slyšení se nevztahuje 
čl. 23 odst. 9.
5. Pokud jsou splněny podmínky 
stanovené v článcích 50 nebo 51, použijí 
se tato ustanovení obdobně. V tom případě 
může Konference předsedů výborů vyzvat 
místopředsedu Evropského parlamentu 
odpovědného za občanské iniciativy, aby 
veřejnému slyšení předsedal.
6. Příslušný výbor uspořádá veřejné 
slyšení v Evropském parlamentu, 
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případně ve spolupráci s ostatními orgány 
a institucemi Unie, které si přejí se jej 
zúčastnit.
Příslušný výbor vyzve organizátory 
občanské iniciativy nebo její zastupující 
delegaci, aby tuto iniciativu předložili na 
veřejném slyšení, a poskytne jim 
příležitost, aby předkládané návrhy 
podrobně vysvětlili.
Veřejného slyšení se může účastnit 
kterýkoli poslanec, který projeví zájem.
Při zahájení veřejného slyšení může 
místopředseda Evropského parlamentu 
odpovědný za občanské iniciativy 
vystoupit s projevem. 
7. Po předběžném souhlasu místopředsedy 
Evropského parlamentu odpovědného za 
občanské iniciativy mohou být uhrazeny 
cestovní a pobytové výdaje za účast 
představitelů pozvaných na veřejné 
slyšení, a to v rámci předpisů schválených 
předsednictvem a za podmínek 
dohodnutých s Komisí.

Or. fi

Pozměňovací návrh 14
Gerald Häfner

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 197 a (nový) – odstavce 1 až 6 (nové)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 197a
Veřejné slyšení v souvislosti s občanskou 

iniciativou
1. Předseda Evropského parlamentu 
zajišťuje spojení s občany, zájmovými 
svazy a občanskou společností, pokud jde 
o otázky týkající se občanských iniciativ. 
Tento úkol může delegovat na některého 
z místopředsedů Evropského parlamentu.
2. Konference předsedů v rámci plnění 
svých úkolů, které jí ukládá čl. 25 odst. 2 
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a 3, a po konzultaci s Konferencí 
předsedů výborů zajišťuje koordinaci 
veřejných slyšení stanovených v článku 11 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 
o občanské iniciativě1. Zajišťuje spojení 
s Komisí a případně s dalšími orgány 
a institucemi Unie, aby pořádání a průběh 
veřejných slyšení odpovídaly příslušným 
a standardním podmínkám.
3. Poté, co Komise zveřejnila občanskou 
iniciativu v příslušném registru v souladu 
s čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 
č. 211/2011, předseda Konference 
předsedů:
a) prověří, zda jsou organizátoři Komisí 
přijati na patřičné úrovni v souladu 
s čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení,
b) určí v souladu s čl. 188 po konzultaci 
s Konferencí předsedů výborů výbor 
příslušný k pořádání veřejného slyšení,
c) na žádost předsedy výboru příslušného 
pro petice zajistí, aby se tento výbor řádně 
podílel na pořádání veřejného slyšení,
d) dbá na to, aby se Komise na pořádání 
veřejného slyšení řádně podílela a aby 
byla při té příležitosti zastoupena na 
patřičné úrovni, a
e) po společné dohodě s předsedou 
příslušného výboru stanoví datum vhodné 
pro pořádání veřejného slyšení do tří 
měsíců od předložení iniciativy Komisi 
v souladu s článkem 9 nařízení (EU) 
č. 211/2011.
4. Na tato veřejná slyšení se nevztahuje 
čl. 23 odst. 9.
5. Pokud jsou splněny podmínky 
stanovené v článcích 50 nebo 51, použijí 
se tato ustanovení obdobně. V tom případě 
může Konference předsedů vyzvat 
předsedu nebo místopředsedu Evropského 
parlamentu, aby veřejnému slyšení 
předsedal.
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6. Příslušný výbor uspořádá veřejné 
slyšení v Evropském parlamentu, 
případně ve spolupráci s ostatními orgány 
a institucemi Unie, které si přejí se jej 
zúčastnit.
Příslušný výbor vyzve organizátory 
občanské iniciativy, nebo jejich 
zastupující delegaci, aby iniciativu 
předložili na tomto slyšení.
Veřejného slyšení se může účastnit 
kterýkoli poslanec, který projeví zájem.
Při zahájení veřejného slyšení může 
předseda nebo místopředseda Evropského 
parlamentu vystoupit s projevem.
_______________
1 Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Roberto Gualtieri

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 197 a (nový) – odstavce 1 až 5 (nové)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 197a
Veřejné slyšení v souvislosti s občanskou 

iniciativou
1. Poté, co Komise zveřejnila občanskou 
iniciativu v příslušném registru v souladu 
s čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 
o občanské iniciativě1, vyzve předseda 
Evropského parlamentu na návrh 
předsedy Konference předsedů výborů 
příslušný výbor, aby uspořádal veřejné 
slyšení v souladu s ustanovením čl. 11 
nařízení (EU) č. 211/2011.
Tento výbor :
a) prověří, zda jsou organizátoři Komisí 
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přijati na patřičné úrovni v souladu 
s čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení,
b) na žádost předsedy výboru příslušného 
pro petice může přizvat členy 
předsednictva a koordinátory tohoto 
výboru k účasti na veřejném slyšení,
c) dbá na to, aby se Komise na pořádání 
veřejného slyšení řádně podílela a aby 
byla při té příležitosti zastoupena na 
patřičné úrovni.
2. Předseda příslušného výboru stanoví 
datum vhodné pro pořádání veřejného 
slyšení do tří měsíců od předložení 
iniciativy Komisi v souladu s článkem 9 
nařízení (EU) č. 211/2011.
3. Na tato veřejná slyšení se nevztahuje 
čl. 23 odst. 9. Předseda příslušného 
výboru může v případě potřeby se 
souhlasem předsedy Evropského 
parlamentu nabídnout nejvýše sedmi 
organizátorům za každé slyšení úhradu 
výdajů na cestovné a ubytování, které jim 
vznikly v souvislosti s jejich účastí na 
tomto zasedání, a to v souladu 
s příslušnými finančními předpisy.
4. Pokud jsou splněny podmínky 
stanovené v článcích 50 nebo 51, použijí 
se tato ustanovení obdobně. Použije se 
rovněž článek 188.
5. Příslušný výbor uspořádá veřejné 
slyšení v Evropském parlamentu, 
případně ve spolupráci s ostatními orgány 
a institucemi Unie, které si přejí se jej 
zúčastnit. Může přizvat i další 
zainteresované subjekty.
Příslušný výbor vyzve organizátory 
občanské iniciativy nebo jejich zastupující 
delegaci, aby iniciativu předložili na tomto 
slyšení.
_____________
1 Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Stanimir Ilchev

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 197 a (nový) – odstavce 1 až 4 (nové)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 197a
Veřejné slyšení v souvislosti s občanskou 

iniciativou
1. Místopředseda Evropského parlamentu 
odpovědný za občanské iniciativy 
zajišťuje jménem předsedy spojení 
s občany, zájmovými svazy a občanskou 
společností, pokud jde o otázky týkající se 
občanských iniciativ.
2. Konference předsedů výborů zajišťuje 
koordinaci veřejných slyšení stanovených 
v článku 11 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze 
dne 16. února 2011 o občanské iniciativě1. 
Zajišťuje spojení s Komisí a případně 
s dalšími orgány a institucemi Unie, aby 
pořádání a průběh veřejných slyšení 
odpovídaly příslušným a standardním 
podmínkám.
Pokud Konference předsedů výborů 
projednává otázku týkající se veřejných 
slyšení, vyzve místopředsedu Evropského 
parlamentu odpovědného za občanské 
iniciativy, aby se na její činnosti podílel 
s poradním hlasem.
3. Poté, co Komise zveřejnila občanskou 
iniciativu v příslušném registru v souladu 
s čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 
č. 211/2011, je zřízen stálý výbor 
s pravomocí pořádat veřejné slyšení, který 
je jmenován Evropským parlamentem. 
nebo je-li zasedání přerušeno, jménem 
Konference předsedů jeho předsedou.
Předseda Konference předsedů výborů:
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a) prověří, zda jsou organizátoři Komisí 
přijati na patřičné úrovni v souladu 
s čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení,
b) na žádost předsedy výboru příslušného 
pro petice může povolit účast členů 
předsednictva a koordinátorů tohoto 
výboru na pořádání veřejného slyšení,
c) dbá na to, aby se Komise na pořádání 
veřejného slyšení řádně podílela a aby 
byla při té příležitosti zastoupena na 
patřičné úrovni, a
d) po společné dohodě s předsedou 
příslušného výboru stanoví datum vhodné 
pro pořádání veřejného slyšení do tří 
měsíců od předložení iniciativy Komisi 
v souladu s článkem 9 nařízení (EU) 
č. 211/2011.
4. Na tato veřejná slyšení se nevztahuje 
čl. 23 odst. 9.
______________
1 Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Existuje jasné pravidlo, které určuje postup jmenování stálých výborů, jež mají pravomoc 
k řešení určité otázky. Konference předsedů výborů je poradním orgánem a nelze na ni 
odkazovat v tom smyslu, jak se uvádí v původním návrhu.

Pozměňovací návrh 17
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 197 a (nový) – odstavce 1 až 4 (nové)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 197a
Veřejné slyšení v souvislosti s občanskou 

iniciativou
1. Uplatní-li organizátoři úspěšné 
evropské občanské iniciativy své právo 
podle čl. 11 nařízení (EU) č. 211/20111
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a předloží svou iniciativu k veřejnému 
slyšení, předseda jmenuje výbor příslušný 
k pořádání tohoto slyšení. Tento výbor je 
odpovědný za všechny nezbytné vztahy 
s Komisí týkající se pořádání tohoto 
slyšení.
2. Články 55 a 51 se použijí obdobně.
3. Příslušný výbor bude očekávat, že 
Komise bude na slyšení zastoupena na 
vysoké úrovni. K účasti případně vyzve 
také zástupce dalších orgánů a institucí 
Unie, jakož i příslušné zástupce sociálních 
partnerů, zájmových skupin a organizací 
občanské společnosti.
V případě dvou nebo více iniciativ, které 
jsou si svým předmětem blízké, se mohou 
Evropský parlament a Komise dohodnout, 
že navrhnou společné veřejné slyšení.
4. Předsednictvo přijme v souladu 
s podmínkami, které byly dohodnuty 
s Komisí, pravidla týkající se veškerých 
vzniklých nákladů.
__________________
1 Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Stanimir Ilchev

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 197 a (nový) – odstavec 5 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

5. Jsou-li splněny všechny podmínky, 
může veřejné slyšení proběhnout na 
základě postupu s přidruženými výbory 
podle čl. 50 nebo na základě postupu 
společných schůzí výborů podle čl. 51. 
Články 50 a 51 se použijí obdobně.
Pokud se použije čl. 50 nebo 51, 
Konference předsedů výborů může vyzvat 
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místopředsedu Evropského parlamentu 
odpovědného za občanské iniciativy, aby 
veřejnému slyšení předsedal.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Stanimir Ilchev

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 197 a (nový) – odstavec 5 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

5a. Vznikne-li mezi dvěma nebo více 
stálými výbory kompetenční spor, řeší 
tento spor Konference předsedů. Zvláštní 
podmínky, které stanoví čl. 188 odst. 2, se 
použijí obdobně.

Or. en

Odůvodnění

Je-li výbor prohlášen odpovědným a existuje-li možnost, že by se slyšení mohlo účastnit dva 
nebo více výborů, je naprosto nezbytné, aby byla výslovně zmíněna otázka kompetenčního 
sporu.

Pozměňovací návrh 20
Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai

Návrh legislativního usnesení
Článek 197 a (nový) – odstavec 6 (nový) – pododstavec 1 (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

6. Příslušný výbor uspořádá veřejné 
slyšení v Evropském parlamentu, 
případně ve spolupráci s ostatními orgány 
a institucemi Unie, které si přejí se jej 
zúčastnit, a to takovým způsobem, který 
mu co největší viditelnost za využití 
dostupných informací a komunikačních 
technologií.

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Stanimir Ilchev

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 197 a (nový) – odstavec 6 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

6. Občanská iniciativa je prezentována 
v návaznosti na pozvání příslušného 
výboru řádně zastoupenou skupinou 
organizátorů, včetně členů občanského 
výboru uvedeného v čl. 3 odst. 2 nařízení 
(EU) č. 211/2011. nebo nejméně jednou 
z kontaktních osob uvedených v témže 
článku.
Veřejného slyšení se může účastnit 
kterýkoli poslanec, který projeví zájem.
Při zahájení veřejného slyšení může 
místopředseda Evropského parlamentu 
odpovědný za občanské iniciativy 
vystoupit s projevem.

Or. en

Odůvodnění

V nařízení chybí konkrétní zmínka o tom, že „tým“, který iniciativu na slyšení představí, musí 
být reprezentativní. Jednací řád by měl tuto právní mezeru zaplnit. Takovéto vysvětlení je 
potřebné i kvůli tomu, aby bylo jednoznačně stanoveno, jaké výdaje mohou Parlamentu 
v souvislosti se slyšením vzniknout.

Pozměňovací návrh 22
Stanimir Ilchev

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 197 a (nový) – odstavec 6 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

6a. Po představení iniciativy provede 
v případě potřeby výbor, který byl 
ustanoven jako výbor příslušný 
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k pořádání veřejného slyšení, šetření této 
iniciativy na základě dotazníku, který
navrhne vždy s ohledem na daný případ.

Or. en

Odůvodnění

Příslušný výbor by se měl na věci podílet nejen jako pořadatel slyšení. Jeho úloha musí být 
nicméně jasná a transparentní, čehož bude dosaženo tím, že ještě před konáním slyšení bude 
sestaven dotazník. Měl by mít podobu řady dílčích témat a otázek, které se budou týkat širšího 
kontextu hlavního tématu dané iniciativy.

Pozměňovací návrh 23
Stanimir Ilchev

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 197 a (nový) – odstavec 6 b (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

6b. V souvislosti s přípravou dotazníku 
může výbor odpovědný za petice vydat 
stanovisko v souladu s čl. 49. Toto 
stanovisko bude obsahovat pokyny 
a doporučení ohledně toho, jak důkladně 
má být zkoumána otázka vznesená 
příslušnou občanskou iniciativou.

Or. en

Odůvodnění

Obsahem požadavku je konkrétní (nikoli však povinné) zapojení Petičního výboru, které může 
být pro danou iniciativu jedině prospěšné. Odborné znalosti členů Petičního výboru mohou 
být pro řádný průběh slyšení velmi užitečné.

Pozměňovací návrh 24
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 203 a – odst. 1
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Původní znění Pozměňovací návrh

1. Pokud je Parlament informován, že 
Komise byla vyzvána k předložení návrhu 
právního aktu podle čl. 11 odst. 4 Smlouvy 
o Evropské unii, Petiční výbor ověří, zda 
tento akt může svou povahou ovlivnit jeho 
činnost, a případně o něm informuje 
organizátory, kteří předložili petice
k souvisejícím tématům.

1. Pokud organizátoři registrované 
evropské občanské iniciativy neshromáždí 
potřebný počet podpisů, může se výbor 
odpovědný za petice rozhodnout, že 
organizátory kontaktuje s úmyslem 
neúspěšnou iniciativu přezkoumat.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 203 a – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Pokud je Parlament informován, že 
Komise byla vyzvána k předložení návrhu 
právního aktu podle čl. 11 odst. 4 Smlouvy 
o Evropské unii, Petiční výbor ověří, zda 
tento akt může svou povahou ovlivnit jeho 
činnost, a případně o něm informuje
organizátory, kteří předložili petice
k souvisejícím tématům.

1. Pokud je Parlament informován, že 
Komise byla vyzvána k předložení návrhu 
právního aktu podle čl. 11 odst. 4 Smlouvy 
o Evropské unii a v souladu s nařízením 
EU č. 211/2011, výbor příslušný pro 
petice ověří, zda tento akt může svou 
povahou ovlivnit jeho činnost, a případně 
o něm informuje organizátory, kteří 
předložili petice k souvisejícím tématům.
Občanské iniciativy zaregistrované 
v souladu s čl. 4 nařízení (EU) 
č. 211/2011, které však nemohou být 
předloženy Komisi v souladu s článkem 9 
nařízení, neboť nebyly dodrženy všechny 
podstatné postupy a podmínky, které toto 
nařízení stanoví, může Petiční výbor 
přezkoumat v souladu s čl. 201, 202 a 203.

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Erminia Mazzoni
jménem Petičního výboru

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 203 a – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Pokud je Parlament informován, že 
Komise byla vyzvána k předložení návrhu 
právního aktu podle čl. 11 odst. 4 Smlouvy 
o Evropské unii, Petiční výbor ověří, zda 
tento akt může svou povahou ovlivnit jeho 
činnost, a případně o něm informuje 
organizátory, kteří předložili petice 
k souvisejícím tématům.

1. Pokud je Parlament informován, že 
Komise byla vyzvána k předložení návrhu 
právního aktu podle čl. 11 odst. 4 Smlouvy 
o EU a v souladu s nařízením (EU) 
č. 211/2011, Výbor pro petice a občanská 
práva ověří, zda tento akt může svou 
povahou ovlivnit jeho činnost, a případně o 
něm informuje organizátory, kteří 
předložili petice k souvisejícím tématům.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Stanimir Ilchev

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 203 a 

Původní znění Pozměňovací návrh

Pokud je Parlament informován, že 
Komise byla vyzvána k předložení návrhu 
právního aktu podle čl. 11 odst. 4 Smlouvy 
o Evropské unii, Petiční výbor ověří, zda 
tento akt může svou povahou ovlivnit jeho 
činnost, a případně o něm informuje 
organizátory, kteří předložili petice 
k souvisejícím tématům.

Pokud je Parlament informován, že 
Komise byla vyzvána k předložení návrhu 
právního aktu podle čl. 11 odst. 4 Smlouvy 
o Evropské unii a v souladu s nařízením 
EU č. 211/2011, výbor příslušný pro 
petice ověří, zda tento akt může svou 
povahou ovlivnit jeho činnost, a případně 
o něm informuje organizátory, kteří 
předložili petice k souvisejícím tématům.

Návrhy občanské iniciativy, které byly 
zaregistrovány v souladu s článkem 4 
nařízení (EU) č. 211/2011, které však 
nemohou být předloženy Komisi v souladu 
s článkem 9 nařízení, neboť nebyly 
dodrženy všechny podstatné postupy 
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a podmínky, může přezkoumat výbor 
příslušný pro petice, pokud se domnívá, že 
je třeba v nich pokračovat.
Příslušný výbor může ve vhodném případě 
na základě zprávy z vlastního podnětu 
přijmout usnesení v souladu s čl. 48, ve 
kterém v souladu s čl. 42 jednacího řádu 
a čl. 225 Smlouvy o fungování Evropské 
unie vyzve Komisi, aby předložila patřičné 
návrhy na přijetí nového aktu či změnu 
aktu stávajícího. Tento požadavek výboru 
vychází výhradně z obecných myšlenek 
a zásad dotyčné občanské iniciativy.
Na tyto zprávy z vlastního podnětu 
vycházející z občanské iniciativy se 
nevztahuje kvóta stanovená v čl. 1 odst. 2 
přílohy XVIII.

Or. en

Odůvodnění

Pokud občanská iniciativa nesplňuje některé požadavky nařízení, zároveň však vyjadřuje 
klíčovou evropskou otázku, je povinností Parlamentu nejen to, aby tuto iniciativu přezkoumal, 
ale aby také uplatnil svou pravomoc podle čl. 225 Smlouvy o fungování Evropské unie.


