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Pozměňovací návrh 10
Helmut Scholz

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – nadpis

Původní znění Pozměňovací návrh

Interinstitucionální jednání v legislativních 
postupech

Interinstitucionální jednání v řádných 
legislativních postupech

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Jednání s ostatními orgány, jejichž cílem 
je dosažení dohody během legislativního 
postupu, jsou vedena s ohledem na kodex 
chování pro jednání v souvislosti s řádným 
legislativním postupem.

1. Jednání s ostatními orgány, jejichž cílem 
je dosažení dohody během legislativního 
postupu, jsou vedena s ohledem na kodex 
chování stanovený v příloze XXI.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Helmut Scholz

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Jednání s ostatními orgány, jejichž cílem 
je dosažení dohody během legislativního 
postupu, jsou vedena s ohledem na kodex 
chování pro jednání v souvislosti s řádným 

1. Jednání s ostatními orgány, jejichž cílem 
je dosažení dohody během řádného
legislativního postupu, jsou vedena 
s ohledem na kodex chování pro jednání 
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legislativním postupem. v souvislosti s řádným legislativním 
postupem.

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Jednání s ostatními orgány, jejichž cílem 
je dosažení dohody během legislativního 
postupu, jsou vedena s ohledem na kodex 
chování pro jednání v souvislosti s řádným 
legislativním postupem.

1. Jednání s ostatními orgány, jejichž cílem 
je dosažení dohody během legislativního 
postupu, jsou vedena v souladu s kodexem
chování pro jednání v souvislosti s řádným 
legislativním postupem.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Příslušný výbor by měl před zahájením 
těchto jednání v zásadě přijmout 
rozhodnutí většinou svých členů a schválit
mandát, pokyny nebo priority.

2. Považuje-li příslušný výbor za vhodné 
zahájit tato jednání za účelem přijetí 
zprávy v prvním čtení, přijme většinou 
svých členů a na základě posouzení 
konkrétní situace u každého dotčeného 
legislativního postupu rozhodnutí 
o zahájení jednání. Součástí tohoto 
rozhodnutí je mandát v podobě souboru 
pozměňovacích návrhů a rovněž složení 
vyjednávajícího týmu, které musí být 
reprezentativní.
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Or. en

Pozměňovací návrh 15
Helmut Scholz

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Příslušný výbor by měl před zahájením 
těchto jednání v zásadě přijmout 
rozhodnutí většinou svých členů a schválit 
mandát, pokyny nebo priority.

2. Považuje-li příslušný výbor za vhodné 
zahájit tato jednání před přijetím zprávy 
v prvním čtení, přijme většinou svých 
členů u každého dotčeného legislativního 
postupu rozhodnutí o zahájení jednání. 
Součástí tohoto rozhodnutí je mandát a 
složení vyjednávacího týmu, v němž jsou 
zastoupeny všechny politické skupiny ve 
výboru. 
Mandát obvykle spočívá v souboru 
pozměňovacích návrhů, nebo – pokud to 
výbor řádně odůvodní – jednoznačně 
definovaných cílů, priorit či pokynů.

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Gerald Häfner

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Příslušný výbor by měl před zahájením 
těchto jednání v zásadě přijmout 
rozhodnutí většinou svých členů a schválit 
mandát, pokyny nebo priority.

2. Tato jednání nelze zahájit předtím, než 
příslušný výbor rozhodne jednotlivě 
pro každý příslušný legislativní postup 
o zahájení jednání, jež rozhodnou 
o mandátu a složení vyjednávacího týmu.

Mandát má podobu zprávy nebo souboru 
tímto výborem přijatých pozměňovacích 
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návrhů, popřípadě též soubor jednoznačně 
definovaných cílů a priorit. 

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Enrique Guerrero Salom

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Příslušný výbor by měl před zahájením 
těchto jednání v zásadě přijmout 
rozhodnutí většinou svých členů a schválit 
mandát, pokyny nebo priority.

2. Tato jednání nelze zahájit předtím, než 
příslušný výbor rozhodne jednotlivě 
pro každý příslušný legislativní postup 
o zahájení jednání, jež rozhodnou 
o mandátu a složení vyjednávacího týmu.

Tento mandát je zpravidla tvořen zprávou. 
Ve výjimečných případech, kdy příslušný
výbor bude považovat za vhodné zahájit 
jednání již před přijetím zprávy v prvním 
čtení, je mandát tvořen řadou 
pozměňovacích návrhů, nebo v případech, 
kdy výbor uvede příslušné důvody, řadou 
jasně stanovených cílů, priorit a směrů.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Příslušný výbor by měl před zahájením
těchto jednání v zásadě přijmout 
rozhodnutí většinou svých členů a schválit
mandát, pokyny nebo priority.

2. Příslušný výbor před zahájením těchto
jednání přijme rozhodnutí o zahájení 
jednání většinou svých členů a schválí 
mandát.
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Toto rozhodnutí zahrnuje složení 
parlamentního vyjednávacího týmu.
Tento mandát je zpravidla tvořen zprávou. 
Ve výjimečných případech, kdy příslušný 
výbor bude považovat za vhodné zahájit 
jednání již před přijetím zprávy v prvním 
čtení, je mandát tvořen řadou 
jednoznačně definovaných cílů, priorit a 
směrů.
Rozhodnutí příslušného výboru týkající se 
zahájení jednání v rámci legislativního 
postupu se přeloží do všech úředních 
jazyků, předá předsedovi a rozdá všem 
poslancům Evropského parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 2 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2a. Konference předsedů nebo dvě 
politické skupiny mohou požádat 
o zařazení rozpravy a hlasování o tom, zda 
má být zahájeno jednání, na pořad 
jednání dílčího zasedání, na kterém má 
být oznámení učiněno, za účelem přijetí 
zprávy v prvním čtení na základě mandátu 
navrženého příslušným výborem.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Stanimir Ilchev

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 2 a (nový)
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Původní znění Pozměňovací návrh

2a. Rozhodnutí o zahájení jednání v 
prvním čtení uvedené v odstavci 2 se 
přeloží do všech úředních jazyků, předá 
předsedovi a rozdá všem poslancům 
Evropského parlamentu.
Při zahájení prvního dílčího zasedání, 
které následuje po přijetí tohoto 
rozhodnutí příslušným výborem, je 
oznámí předseda a s výhradou odstavce 2b 
je okamžikem svého oznámení 
považováno za schválené.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Helmut Scholz

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 2 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2a. Rozhodnutí o zahájení jednání v 
prvním čtení uvedené v odstavci 2 se 
přeloží, předá předsedovi a rozdá všem 
poslancům EP.
Při zahájení prvního dílčího zasedání, 
které následuje po přijetí tohoto 
rozhodnutí příslušným výborem, je 
oznámí předseda a s výhradou odstavce 2b 
je okamžikem svého oznámení 
považováno za schválené.

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Gerald Häfner
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Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 2 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2a. Vyjednávací tým má reprezentativní 
složení. V jeho čele je předseda 
příslušného výboru nebo jiný člen týmu 
jmenovaný předsedou. Vyjednávací tým se 
skládá ze zpravodaje a za každou 
politickou skupinu ze stínového 
zpravodaje či koordinátora.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Enrique Guerrero Salom

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 2 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2a. Vyjednávací tým má reprezentativní 
složení. V jeho čele je předseda 
příslušného výboru nebo jiný člen týmu 
jmenovaný předsedou. Vyjednávací tým se 
skládá ze zpravodaje, koordinátorů nebo 
stínových zpravodajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 2 a (nový)
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Původní znění Pozměňovací návrh

2a. Složení vyjednávacího týmu zpravidla 
odráží politickou rovnováhu. V jeho čele 
je předseda příslušného výboru nebo tímto 
předsedou jmenovaný místopředseda. 
Vyjednávací tým se skládá ze zpravodaje a 
stínových zpravodajů.
Za praktickou organizaci jednání s Radou 
a Komisí (třístranných jednání) odpovídá 
sekretariát výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Francesco Enrico Speroni

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 2 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2a. Vyjednávací tým v rámci řádného 
legislativního postupu vede předseda 
příslušného výboru nebo jiný člen týmu, 
kterého předseda jmenuje. Členem 
vyjednávacího týmu je také zpravodaj a ve 
vhodných případech dále koordinátoři 
nebo stínoví zpravodajové.
Setkání vyjednávacího týmu se konají ve 
stejný den jako setkání příslušného 
výboru, v různou hodinu a dle 
harmonogramu odhlasovaného výborem.
Vyjednávací tým pravidelně informuje 
příslušný výbor o vývoji jednání a o jeho 
výsledcích.
Po každém setkání s Radou a Komisí 
(třístranné jednání) jsou výboru 
zpřístupněny všechny návrhy, o nichž se 
v průběhu tohoto setkání jednalo. Na své 
následující schůzi je výbor informován 
o stavu jednání.
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Není-li možné včas svolat schůzi výboru, 
vyjednávací tým podá zprávu předsedovi 
výboru, stínovým zpravodajům 
a koordinátorům výboru.
Příslušný výbor může aktualizovat mandát 
vyjednávacího týmu s ohledem na průběh 
jednání.

Or. it

Pozměňovací návrh 26
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 2 b (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2b. Vyjednávací tým v rámci řádného 
legislativního postupu vede zpravodaj a v 
jeho čele je předseda nebo místopředseda 
příslušného výboru.
Vyjednávací tým pravidelně informuje 
příslušný výbor o vývoji jednání a o jeho 
výsledcích.
Po každé schůzi s Radou a Komisí 
(třístranném jednání) jsou výboru 
zpřístupněny všechny návrhy, o nichž se 
v průběhu této schůze jednalo. Na své 
následující schůzi je výbor informován 
o stavu jednání.
Není-li možné včas svolat schůzi výboru, 
zpravodaj o tom podá 
zprávu koordinátorům výboru.
Příslušný výbor může s ohledem 
na postup jednání mandát aktualizovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Stanimir Ilchev
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Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 2 b (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2b. Politická skupina nebo 40 poslanců si 
mohou vyžádat, aby bylo na pořad jednání 
dílčího zasedání, na němž má být 
rozhodnutí oznámeno, zařazeno hlasování 
o tom, zda mají být zahájena jednání na 
základě mandátu obsaženého v 
rozhodnutí výboru. O tomto zařazení na 
pořad jednání může také rozhodnout 
Konference předsedů.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Helmut Scholz

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 2 b (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2b. Politická skupina nebo 40 poslanců si 
mohou vyžádat, aby bylo na pořad jednání 
dílčího zasedání, na němž má být 
rozhodnutí oznámeno, zařazeno hlasování 
o tom, zda mají být zahájena jednání na 
základě mandátu obsaženého v 
rozhodnutí výboru. O tomto zařazení na 
pořad jednání může také rozhodnout 
Konference předsedů.

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Enrique Guerrero Salom
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Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 2 b (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2b. Veškeré dokumenty, které mají být 
projednávány na schůzi s Radou a Komisí 
(v rámci třístranného jednání), musí být 
celému vyjednávacímu týmu rozdány 
minimálně 48 hodin před každým takovým 
třístranným jednáním.
Po každém třístranném jednání podá na 
příštím jednání příslušného výboru 
vyjednávací tým zprávu. Výboru musí být 
poskytnuty veškeré dokumenty, které byly 
během třístranných jednání 
projednávány.
V případech, kdy není možné včas svolat 
schůzi výboru, podá vyjednávací tým 
zprávu předsedovi, stínovým zpravodajům 
či případně koordinátorům výboru.
Příslušný výbor může s ohledem 
na postup jednání mandát aktualizovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Marietta Giannakou, Manfred Weber

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 2 b (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2b. Veškeré dokumenty z jednání jsou (ve 
čtyřsloupcovém formátu) rozdány členům 
vyjednávacího týmu nejméně 24 hodin 
před konáním každé schůze.
Po každém třístranném jednání podá na 
příštím jednání příslušného výboru 
vyjednávací tým zprávu.
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V případech, kdy není možné včas svolat 
schůzi výboru, vyjednávací tým podá 
zprávu předsedovi, stínovým zpravodajům 
či případně koordinátorům výboru.
Veškeré dokumenty z jednání, v nichž jsou 
zachyceny výsledky posledního 
třístranného jednání, jsou (ve 
čtyřsloupcovém formátu) rozdány členům 
výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Stanimir Ilchev

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70. – odst. 2 c (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2c. Konference předsedů nebo jedna 
třetina všech poslanců EP zastupujících 
nejméně dvě politické skupiny si mohou 
vyžádat zařazení rozpravy a návazného 
hlasování o rozhodnutí zahájit jednání na 
pořad jednání dílčího zasedání
následujícího po oznámení uvedeném v 
odstavci 2a. Pozměňovací návrhy 
k tomuto rozhodnutí jsou přípustné 
v souladu s podmínkami stanovenými 
v článcích 156 a 157.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Helmut Scholz

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 2 c (nový)
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Původní znění Pozměňovací návrh

2c. Politická skupina nebo 40 poslanců si 
mohou vyžádat zařazení rozpravy a 
hlasování o rozhodnutí zahájit jednání na 
pořad jednání dílčího zasedání 
následujícího po oznámení uvedeném v 
odstavci 2a. Může o tom případně 
rozhodnout Konference předsedů. 
Pozměňovací návrhy k mandátu jsou 
přípustné v souladu s podmínkami 
stanovenými v článcích 156 a 157.

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Stanimir Ilchev

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70. – odst. 2 d (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2d. Vyjednávací tým v rámci řádného 
legislativního postupu vede předseda 
příslušného výboru nebo jiný člen týmu, 
kterého předseda jmenuje. Vyjednávací 
tým se skládá ze zpravodaje, stínových 
zpravodajů a koordinátorů.
Vyjednávací tým pravidelně informuje 
příslušný výbor o vývoji jednání a o jeho 
výsledcích.
Po každé schůzi s Radou a Komisí 
(třístranném jednání) jsou výboru 
zpřístupněny všechny návrhy, o nichž se 
v průběhu této schůze jednalo. Na své 
následující schůzi je výbor informován 
o stavu jednání.
Není-li možné včas svolat schůzi výboru, 
podá o tom vyjednávací tým zprávu 
předsedovi výboru, stínovým zpravodajům 
a koordinátorům výboru. Výbor je v 
takovém případě informován o stavu 
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jednání na své následující schůzi.
Příslušný výbor může s ohledem 
na postup jednání mandát aktualizovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Helmut Scholz

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 2 d (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2d. V čele vyjednávacího týmu je na 
základě řádného legislativního postupu 
předseda či předsedkyně příslušného 
výboru nebo příslušný zpravodaj či 
příslušná zpravodajka. Členem 
vyjednávacího týmu je také zpravodaj či 
zpravodajka a rovněž stínoví zpravodajové 
či v případě, že stínoví zpravodajové 
nejsou do výboru jmenováni, 
koordinátoři.
Vyjednávací tým pravidelně informuje 
příslušný výbor o vývoji jednání a o jeho 
výsledcích.
Po každé schůzi s Radou a Komisí 
(třístranném jednání) jsou výboru 
zpřístupněny všechny návrhy, o nichž se 
v průběhu tohoto setkání jednalo. Na své 
následující schůzi je výbor informován 
o stavu jednání.
Není-li možné včas svolat schůzi výboru, 
vyjednávací tým podá zprávu předsedovi 
výboru, stínovým zpravodajům 
a koordinátorům výboru.
Příslušný výbor může s ohledem 
na postup jednání v souladu s 
ustanoveními odst. 2, 2a a 2b mandát 
aktualizovat.
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Or. de

Pozměňovací návrh 35
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Je-li poté, co výbor schválil zprávu, 
dosaženo jednáním s Radou kompromisu, 
je věc před hlasováním na plenárním 
zasedání v každém případě s výborem 
znovu konzultována.

3. Vedou-li jednání s Radou k dosažení 
kompromisu, jsou bezodkladně 
informováni koordinátoři příslušného 
výboru a příslušný výbor posoudí návrh 
legislativního aktu, o němž bylo dosaženo 
dohody.
V případě, že příslušný výbor schválí 
dohodnutý návrh legislativního aktu, 
předloží jej k projednání Parlamentu, a to 
v podobě kompromisních pozměňovacích 
návrhů nebo zprávy, ve které jsou jasně 
vyznačeny změny oproti původnímu znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Helmut Scholz

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Je-li poté, co výbor schválil zprávu, 
dosaženo jednáním s Radou kompromisu, 
je věc před hlasováním na plenárním 
zasedání v každém případě s výborem 
znovu konzultována.

3. Vedou-li jednání s Radou k dosažení 
kompromisu, jsou bezodkladně 
informováni koordinátoři příslušného 
výboru a příslušný výbor posoudí návrh 
legislativního aktu, o němž bylo dosaženo 
dohody.

V případě, že příslušný výbor schválí 
dohodnutý návrh legislativního aktu, 
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předloží jej k projednání Parlamentu, a to 
v podobě zprávy, kompromisního 
pozměňovacího návrhu nebo 
pozměňovacího návrhu obsahujícího 
konsolidované znění.

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Enrique Guerrero Salom

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Je-li poté, co výbor schválil zprávu, 
dosaženo jednáním s Radou kompromisu, 
je věc před hlasováním na plenárním 
zasedání v každém případě s výborem 
znovu konzultována.

3. Vedou-li jednání s Radou k dosažení 
kompromisu, jsou o tom koordinátoři 
příslušného výboru bezodkladně 
informováni. Dojednaný návrh 
legislativního aktu je předložen 
příslušnému výboru, a je-li schválen, je 
předložen Parlamentu k projednání, 
v podobě:

– zprávy nebo
– kompromisních pozměňovacích návrhů, 
které mohou mít podobu konsolidovaného 
znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Gerald Häfner

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Je-li poté, co výbor schválil zprávu, 
dosaženo jednáním s Radou kompromisu, 

3. Vedou-li jednání s Radou k dosažení 
kompromisu, je o tom příslušný výbor 
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je věc před hlasováním na plenárním 
zasedání v každém případě s výborem 
znovu konzultována.

bezodkladně informován. Dojednaný 
návrh legislativního aktu je předložen 
příslušnému výboru, a je-li schválen, je 
předložen Parlamentu k projednání
v podobě zprávy nebo kompromisních 
pozměňovacích návrhů, které mohou mít 
podobu konsolidovaného znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Marietta Giannakou

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Je-li poté, co výbor schválil zprávu, 
dosaženo jednáním s Radou kompromisu, 
je věc před hlasováním na plenárním 
zasedání v každém případě s výborem 
znovu konzultována.

3. Je-li poté, co výbor schválil zprávu, 
dosaženo jednáním s Radou kompromisu, 
jsou o tom koordinátoři příslušného 
výboru bezodkladně informováni.
Dojednané znění je před hlasováním na 
plenárním zasedání předloženo 
příslušnému výboru ke schválení.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Andrew Duff

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 3 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

3a. V případě, že postup předpokládá 
účast přidružených výborů nebo schůze 
smíšených výborů, použijí se na 
rozhodnutí o zahájení jednání a jejich 
vedení články 50 a 51.
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Or. en

Pozměňovací návrh 41
Helmut Scholz

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 3 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

3a. V případě, že je navrhovaný 
legislativní akt přezkoumáván v rámci 
postupu s přidruženými výbory podle 
článku 50 či podle postupu společných 
schůzí výborů podle článku 51, vztahují 
se články 50, resp. 51 jednacího řádu i na 
rozhodnutí týkající zahájení jednání a 
jejich vedení. V případě nesouhlasu mezi 
dotyčnými výbory určuje postup zahájení 
jednání a jejich vedení Konference 
předsedů výborů v souladu se zásadami 
stanovenými v jednacím řádu.

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Gerald Häfner

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 3 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

3a. V případě, že je navrhovaný 
legislativní akt přezkoumáván v rámci 
postupu s přidruženými výbory podle 
článku 50 či podle postupu společných 
schůzí výborů podle článku 51, vztahují 
se tyto články i na rozhodnutí týkající 
zahájení jednání a jejich vedení. 
V případě nesouhlasu mezi dotyčnými 
výbory je záležitost postoupena 
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Konferenci předsedů, která, aniž jsou 
dotčena ustanovení článku 70a, může 
rozhodnout o postupu zahájení a vedení 
jednání v souladu se zásadami 
stanovenými v těchto článcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Enrique Guerrero Salom

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – odst. 3 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

3a. V případě, že je navrhovaný 
legislativní akt přezkoumáván v rámci 
postupu s přidruženými výbory podle 
článku 50 či podle postupu společných 
schůzí výborů podle článku 51, vztahují 
se tyto články i na rozhodnutí týkající 
zahájení jednání a jejich vedení. 
V případě nesouhlasu mezi dotyčnými 
výbory určuje postup zahájení jednání 
a jejich vedení předseda Konference 
předsedů výborů v souladu se zásadami 
stanovenými v těchto článcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Enrique Guerrero Salom

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 70 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 70a
Schvalování rozhodnutí o zahájení 
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interinstitucionálních jednání před 
přijetím zprávy v prvním čtení

1. Veškerá rozhodnutí výboru týkající se 
zahájení jednání před přijetím zprávy 
v prvním čtení jsou přeložena do všech 
úředních jazyků, rozdána všem 
poslancům Parlamentu a předána 
Konferenci předsedů.
Konference předsedů může rozhodnout, že 
příslušný bod zařadí jako předmět 
rozpravy a hlasování na pořad jednání 
prvního dílčího zasedání po jejich 
rozdání.
Nepřijme-li Konference předsedů takové 
rozhodnutí, oznámí rozhodnutí o zahájení 
jednání předseda při zahájení příštího 
dílčího zasedání.
2. Příslušný bod je zařazen na pořad 
jednání dílčího zasedání konajícího se 
poté, co je oznámeno, že tento bod bude 
předmětem jednání v rámci rozpravy a 
hlasování, a předseda stanoví lhůtu pro 
předložení pozměňovacích návrhů, pokud 
o to jedna desetina všech poslanců 
Parlamentu tvořená příslušníky nejméně 
dvou politických skupin do 48 hodin po 
oznámení požádá.
Jinak se rozhodnutí o zahájení jednání 
považuje za schválené.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Gerald Häfner

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 70 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 70a
Schvalování rozhodnutí o zahájení 
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interinstitucionálních jednání před 
přijetím zprávy v prvním čtení

1. Veškerá rozhodnutí výboru týkající se 
zahájení jednání před přijetím zprávy 
v prvním čtení jsou přeložena do všech 
úředních jazyků, rozdána všem 
poslancům Parlamentu a předána 
Konferenci předsedů.
Konference předsedů může rozhodnout, že 
příslušný bod zařadí jako předmět 
rozpravy a hlasování na pořad jednání 
prvního dílčího zasedání po jejich 
rozdání.
Nepřijme-li Konference předsedů takové 
rozhodnutí, oznámí rozhodnutí o zahájení 
jednání předseda při zahájení příštího 
dílčího zasedání.
2. Příslušný bod je zařazen na pořad 
jednání dílčího zasedání konajícího se 
poté, co je oznámeno, že tento bod bude 
předmětem jednání v rámci rozpravy a 
hlasování, a předseda stanoví lhůtu pro 
předložení pozměňovacích návrhů, pokud 
o to dvě skupiny představující nejméně 
jednu desetinu všech poslanců 
Parlamentu do 48 hodin po oznámení 
požádají.
Jinak se rozhodnutí o zahájení jednání 
považuje za schválené.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Gerald Häfner

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 70 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 70a
Schvalování rozhodnutí o zahájení 



PE492.564v01-00 24/27 AM\906027CS.doc

CS

interinstitucionálních jednání před 
přijetím zprávy

1. Veškerá rozhodnutí výboru týkající se 
zahájení jednání před přijetím zprávy jsou 
přeložena do všech úředních jazyků, 
rozdána všem poslancům Parlamentu a 
předána Konferenci předsedů.
Konference předsedů může rozhodnout, že 
příslušný bod zařadí jako předmět 
rozpravy a hlasování na pořad jednání 
prvního dílčího zasedání po jejich 
rozdání.
Nepřijme-li Konference předsedů takové 
rozhodnutí, oznámí rozhodnutí o zahájení 
jednání předseda při zahájení příštího 
dílčího zasedání.
2. Příslušný bod je zařazen na pořad 
jednání dílčího zasedání konajícího se 
poté, co je oznámeno, že tento bod bude 
předmětem jednání v rámci rozpravy a 
hlasování, a předseda stanoví lhůtu pro 
předložení pozměňovacích návrhů, pokud 
o to dvě skupiny představující nejméně 
jednu desetinu všech poslanců 
Parlamentu do 48 hodin po oznámení 
požádají.
Jinak se rozhodnutí o zahájení jednání 
považuje za schválené.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje nový článek 70a vztahující se na dohody dosažené v prvním čtení. Bylo 
by možné uvažovat o rozšíření tohoto postupu i na jiné relevantní legislativní postupy, kdy by 
určitý výbor mohl chtít zahájit interinstitucionální jednání v situaci, kdy zpráva nebyla dosud 
schválena v plénu.

Pozměňovací návrh 47
Vital Moreira

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 70 a (nový)
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Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 70a
Schvalování rozhodnutí o zahájení 
interinstitucionálních jednání před 

přijetím zprávy v prvním čtení
1. Rozhodnutí o zahájení jednání před 
přijetím zprávy v prvním čtení může být 
přijato pouze v řádně odůvodněných 
případech a dvoutřetinovou většinou 
členů příslušného výboru.
2. Rozhodnutí je přeloženo do všech 
úředních jazyků, předáno předsedovi, 
předsedům politických skupin a 
předsedům výborů.
Informace o přijetí rozhodnutí sdělí 
předseda při zahájení dílčího zasedání, 
které následuje po jeho přijetí příslušným 
výborem.
3. Rozhodnutí výboru může být odvoláno:
– Konferencí předsedů na její příští řádné 
schůzi, která se uskuteční po tomto 
oznámení;
– hlasováním v plénu na žádost dvou 
politických skupin představujících 
nejméně jednu čtvrtinu poslanců 
Parlamentu do 48 hodny po tomto 
oznámení.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí zahájit jednání hned v prvním čtení, tedy ještě před rozpravou a hlasováním v 
plénu, by mělo být řádně odůvodněno a přijato kvalifikovanou většinou. Kromě výjimečných 
případů by mělo být pravidlem, že jednání s Radou je zahájeno teprve po rozpravě a 
hlasování v plénu, aby politické skupiny měly možnost předložit pozměňovací návrhy ke 
zprávě Komise a Parlament měl na těchto jednáních silnější pozici.

Pozměňovací návrh 48
Marietta Giannakou, Manfred Weber, Rafał Trzaskowski
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Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 70 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 70a
Schvalování rozhodnutí o zahájení 
interinstitucionálních jednání před 

přijetím zprávy v prvním čtení
1. Veškerá rozhodnutí výboru týkající se 
zahájení jednání před přijetím zprávy 
v prvním čtení jsou přeložena do všech 
úředních jazyků, rozdána všem 
poslancům Parlamentu a předána 
Konferenci předsedů.
2. Konference předsedů na žádost 
nejméně jedné politické skupiny zařadí 
příslušný bod jako předmět rozpravy, v 
rámci zahájení lhůty pro předkládání 
pozměňovacích návrhů a hlasování do 
návrhu pořadu jednání prvního dílčího 
zasedání, které se koná poté, co je tento 
bod příslušným výborem přijat a rozeslán 
v překladu do všech úředních jazyků.
3. Nepřijme-li Konference předsedů 
takové rozhodnutí, oznámí rozhodnutí o 
zahájení jednání předseda při zahájení 
příštího dílčího zasedání. Pokud do 48 
hodin po oznámení tohoto rozhodnutí 
nepředloží 40 poslanců písemnou žádost o 
zařazení tohoto bodu na pořad jednání 
prvního dílčího zasedání, které se koná 
poté, co bylo oznámeno, že tento bod bude 
předmětem jednání během rozpravy a 
hlasování, považuje se toto rozhodnutí za 
schválené. Předseda stanoví lhůtu pro 
předkládání pozměňovacích návrhů.
4. Zpráva přijatá na plenárním zasedání 
tvoří základ mandátu vyjednávacího týmu 
a jako taková je předána zpět příslušnému 
výboru. Příslušný výbor vydá rozhodnutí o 
veškerých dohodách, kterých bylo 
dosaženo jako výsledku těchto jednání.

Or. en
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