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V souladu s čl. 211 odst. 1 předali předsedové výborů prostřednictvím pana Klause-Heinera 
Lehneho žádost o výklad článku 192, týkající se postavení nezařazených poslanců na 
schůzích koordinátorů.

1. Původ a vznik článku 192

Článek 1921 byl vložen na konci předchozího volebního období, a to na základě všeobecné 
revize jednacího řádu, která byla provedena v květnu 2009 (Corbettova zpráva2). Praxe 
spočívající ve svolávání schůzí koordinátorů výborů, která byla do té doby neformální, tím 
byla poprvé formalizována. Ustanovení čl. 192 odst. 1 zní takto: „Politické skupiny mohou 
určit jednoho ze svých členů jako koordinátora‟ ; účast nezařazených poslanců však není 
výslovně zmíněna.

Současná ustanovení týkající se nezařazených poslanců jsou výrazem politické vůle 
vyjádřené během diskusí o Corbettově zprávě. V návrhu Corbettovy zprávy bylo totiž 
původně uvedeno, že nezařazení poslanci mohou rovněž určit koordinátora, který bude zván 
k účasti na schůzích, avšak během přijímání zprávy ve výboru AFCO bylo toto ustanovení 
pozměněno a odstraněno.  Plenární zasedání přijalo Corbettovu zprávu velkou většinou (522 
hlasů pro).  

Použití článku 192 se na počátku volebního období stalo rovněž předmětem diskusí v rámci 
Konference předsedů výborů3 . Na uvedené schůzi se přítomní shodli na společném 
výkladu, podle něhož se nezařazení poslanci nemohou schůzí účastnit, neboť nemají 
koordinátora.

2. Problematika a analýza

Vzhledem k tomu, že účast nezařazených poslanců není výslovně zmíněna, článek 192 je 
v jednotlivých výborech uplatňován různými způsoby a vyvolává otázky týkající se rovného 
zacházení vůči nezařazeným poslancům. Je přitom třeba poukázat na to, že zavedení článku 
192 mělo přímý dopad na účast nezařazených poslanců na schůzích koordinátorů, která se 
oproti předchozímu volebnímu období snížila. 

Podle judikatury4, brání zásada zákazu diskriminace tomu, aby se srovnatelnými situacemi 
bylo zacházeno odlišně a s odlišnými situacemi stejně, není-li takové zacházení objektivně 
odůvodněno. 

Dále je třeba uvést, že existuje celá řada rozdílů v zacházení mezi nezařazenými poslanci 
a poslanci, kteří jsou členy politické skupiny a na něž se vztahují vnitřní předpisy 
Parlamentu (zejména články 24, 106, 68 a 170 jednacího řádu).  Nepříslušnost k politické 
skupině nemůže být důvodem k tomu, aby uvedená ustanovení narušovala podmínky 

                                               
1 Text v příloze 2
2 Corbettova zpráva TA -0359-2009, přijatá dne 6. května 2009
3 Viz příloha3: výňatek ze zápisu ze dne 15.9.2009 - PV\769940FR.doc,  bod 10.2.
4 Viz zejména rozsudek Soudního dvora ze dne 28. června 1990, Hoche, C-174/89, Recueil, I-2681, bod 25
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výkonu poslaneckého mandátu nezařazených poslanců. Především Parlamentu přísluší, aby 
v rámci svých vnitřních postupů přezkoumal, zda jsou všechny uvedené rozdíly v zacházení 
nezbytné ve vztahu k plnění legitimních cílů, které si Parlament vytyčil, zejména pokud jde 
o vyjádření společné politické vůle a nalézání kompromisů.1 Uvedená ustanovení byla 
potvrzena při revizi jednacího řádu v roce 2009.

Pokud jde o postavení nezařazených poslanců na schůzích koordinátorů, z šetření, které 
provedl sekretariát výboru AFCO v červnu 2011, vyplynulo, že pouze 3 z 20 parlamentních 
výborů umožňují účast nezařazených poslanců jakožto pozorovatelů, po vzoru Konference 
předsedů politických skupin, která povoluje účast jednoho zástupce nezařazených poslanců 
bez hlasovacího práva (článek 24 jednacího řádu). Většina výborů sice účast nezařazených 
poslanců na schůzích koordinátorů nepřipouští, přesto je však přenos informací zpravidla 
řádně zajištěn, takže nezařazení poslanci nejsou zbaveni svých parlamentních práv. Většina 
výborů (13) se rozhodla zvát na schůze koordinátorů sekretariát nezařazených poslanců 
a umožnit tak nezařazeným poslancům, aby se stali součástí informačního okruhu. 
Zbývajících 7 výborů, které sekretariát nezvou, zasílají nezařazeným poslancům pořad 
jednání a závěry schůzí, s výjimkou 2 výborů, které těmto poslancům nezasílají pořad 
jednání.  

Pokud jde o čl. 192 odst. 2, v němž se stanoví, že lze „koordinátorům svěřit pravomoc 
přijímat určitá rozhodnutí, s výjimkou rozhodnutí, jež se týkají přijímání zpráv, stanovisek 
nebo pozměňovacích návrhů‟ , výše uvedené šetření rovněž potvrdilo, že pouze 2 výbory 
zavedly mandát koordinátorů k přijímání rozhodnutí. Co se týče 18 výborů, které neudílejí 
formálně pravomoci, polovina z nich zajišťuje dodatečné schvalování přijatých rozhodnutí 
a druhá polovina získává rozhodnutí koordinátorů pouze pro informaci. Po zavedení článku 
192 vzniká pochybnost ohledně legitimity postupu, který těchto 9 výborů uplatňuje; tento 
článek totiž přiznává koordinátorům pravomoc připravit „rozhodnutí, která má výbor 
přijmout‟ , nikoliv pravomoc přijímat rozhodnutí namísto výboru, pokud k tomu nemají 
zvláštní zmocnění.

Během šetření bylo ostatně zjištěno, že pravidlo týkající se možnosti převedení pravomocí 
na koordinátory je obecně málo známé, přestože systém převedení pravomoci existuje 
v praxi ve všech výborech. 

Pokud jde o účast nezařazených poslanců na schůzích koordinátorů, na procesu vzniku 
uvedeného článku lze zřetelně doložit úmysl Parlamentu omezit účast pouze na politické 
skupiny, s možností pozvat místopředsedy v poradní funkci (čl. 192 odst. 2). Otázka účasti 
nezařazených poslanců na schůzích je v každém případě přímo spojena s otázkou 
rozhodovací pravomoci koordinátorů.

Co se týče rozhodovací pravomoci, čl. 192 odst. 2 stanoví pouze dva způsoby přijímání 
rozhodnutí: 1/ rozhodnutí přijaté samotným výborem, 2/ převedení pravomoci na 
koordinátory (s výjimkou přijímání zpráv, stanovisek nebo pozměňovacích návrhů). Ze 
znění článku jasně vyplývá, že schůze koordinátorů mají pouze přípravnou úlohu, bez 

                                               
1 Viz rozsudek Soudního dvora ze dne 2. října 2001 ve spojených věcech T-222/99, T-327/99 a T-329/99 
(zejména body 156, 157, 165, 202)
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samostatné rozhodovací pravomoci, s výjimkou případů, kdy si výbor přeje přenést svou 
rozhodovací pravomoc na koordinátory. Z článku 192 jednoznačně vyplývá, že toto 
přenesení pravomoci musí být předem formálně stanoveno a uvedeno či doplněno v zápisu 
ze schůze výboru. V takovémto případě se nezařazení členové podílejí na schválení tohoto 
pověření a tím současně přenášejí i svou rozhodovací pravomoc. Za předpokladu, že nebylo 
pověření předem uděleno, koordinátoři mohou přijímat rozhodnutí výhradně v podobě 
doporučení a musí je dodatečně předložit ke schválení všem členům výboru, tedy 
i nezařazeným poslancům. Za předpokladu, že bylo uděleno pověření nebo že došlo 
k dodatečnému schválení přijatých rozhodnutí, by již otázka týkající se legitimity 
rozhodnutí přijatých bez účasti nezařazených poslanců na schůzích koordinátorů byla 
irelevantní.

3. Navrhovaný výklad

Nezařazení poslanci nepředstavují politickou skupinu ve smyslu článku 30 a proto nemohou 
určovat koordinátory, kteří mají jakožto jediní ze všech členů právo účasti na schůzích 
koordinátorů. 
Schůze koordinátorů mají za cíl připravit rozhodnutí výboru a pokud nemají výslovné 
pověření, nelze jimi schůze výboru nahradit. Na schůzích koordinátorů lze tedy přijímat 
rozhodnutí výhradně na základě předběžného pověření. Za předpokladu, že takovéto 
pověření nebylo uděleno, koordinátoři mohou přijímat pouze doporučení, která musí výbor 
dodatečně formálně schválit.
Právo nezařazených poslanců na přístup k informacím musí však být v souladu se zásadou 
zákazu diskriminace v každém případě zaručeno, a to předáváním informací a účastí 
některého z členů sekretariátu nezařazených poslanců na schůzích koordinátorů.
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PŘÍLOHA I

Návrh dopisu předsedovi Parlamentu panu Jerzymu Buzkovi

Vážený pane předsedo,

V souladu s čl. 211 odst. 1 předali předsedové výborů prostřednictvím pana Klause-Heinera 
Lehneho žádost o výklad článku 192, týkající se postavení nezařazených poslanců na 
schůzích koordinátorů.

Článek 192 byl vložen na konci předchozího volebního období, a to na základě všeobecné 
revize jednacího řádu, která byla provedena v květnu 2009 (Corbettova zpráva1). Praxe 
spočívající ve svolávání schůzí koordinátorů výborů, která byla do té doby neformální, tím 
byla poprvé formalizována. Ustanovení čl. 192 odst. 1 zní takto: „Politické skupiny mohou 
určit jednoho ze svých členů jako koordinátora‟ ; účast nezařazených poslanců na schůzích 
však není výslovně zmíněna.

Současná ustanovení týkající se nezařazených poslanců jsou výrazem politické vůle 
vyjádřené během diskusí o Corbettově zprávě. V návrhu Corbettovy zprávy bylo totiž 
původně uvedeno, že nezařazení poslanci mohou rovněž určit koordinátora, který bude zván 
k účasti na schůzích, avšak během přijímání zprávy ve výboru AFCO bylo toto ustanovení 
pozměněno a odstraněno. Plenární zasedání přijalo Corbettovu zprávu velkou většinou (522 
hlasů pro).

Použití článku 192 se na počátku volebního období stalo rovněž předmětem diskusí v rámci 
Konference předsedů výborů2 . Na uvedené schůzi se přítomní shodli na společném 
výkladu, podle něhož se nezařazení poslanci nemohou schůzí účastnit, neboť nemají 
koordinátora.

Přesto je článek 192 v jednotlivých výborech uplatňován různými způsoby a vzniká tak 
otázka týkající se rovného zacházení. Je proto vhodné, aby byl určen formální výklad, jímž 
by bylo používání článku 192 harmonizováno. 

Pokud jde o účast nezařazených poslanců na schůzích, na procesu vzniku uvedeného článku 
lze zřetelně doložit úmysl Parlamentu omezit účast pouze na politické skupiny, s možností 
pozvat místopředsedy v poradní funkci (čl. 192 odst. 2). Otázka účasti nezařazených 
poslanců na schůzích je v každém případě přímo spojena s otázkou rozhodovací pravomoci 
koordinátorů.

                                               
1 Corbettova zpráva TA -0359-2009, přijatá dne 6. května 2009
2 Viz zápis ze dne 15.9.2009 - PV\769940FR.doc,  bod 10.2.
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Co se týče rozhodovací pravomoci, čl. 192 odst. 2 stanoví pouze dva způsoby přijímání 
rozhodnutí: 1/ rozhodnutí přijaté samotným výborem, 2/ převedení pravomoci na 
koordinátory (s výjimkou přijímání zpráv, stanovisek nebo pozměňovacích návrhů). Ze 
znění článku jasně vyplývá, že schůze koordinátorů mají pouze přípravnou úlohu, bez 
samostatné rozhodovací pravomoci, s výjimkou případů, kdy si výbor přeje přenést svou 
rozhodovací pravomoc na koordinátory. Z článku 192 jednoznačně vyplývá, že toto 
přenesení pravomoci musí být předem formálně stanoveno a uvedeno či doplněno v zápisu 
ze schůze výboru V takovémto případě se nezařazení členové podílejí na schválení tohoto 
pověření a tím současně přenášejí i svou rozhodovací pravomoc. Za předpokladu, že nebylo 
pověření předem uděleno, koordinátoři mohou přijímat rozhodnutí výhradně v podobě 
doporučení a musí je dodatečně předložit ke schválení všem členům výboru, tedy 
i nezařazeným poslancům. Za předpokladu, že bylo uděleno pověření nebo že došlo 
k dodatečnému schválení přijatých rozhodnutí, by již otázka týkající se legitimity 
rozhodnutí přijatých bez účasti nezařazených poslanců na schůzích koordinátorů byla 
irelevantní.  

Závěrem se uvádí, že výbor AFCO na své schůzi konané dne … přijal … hlasy následující 
výklad článku 192 jednacího řádu: 

„Nezařazení poslanci nepředstavují politickou skupinu ve smyslu článku 30 a proto 
nemohou určovat koordinátory, kteří mají jakožto jediní ze všech členů právo účasti na 
schůzích koordinátorů.
Schůze koordinátorů mají za cíl připravit rozhodnutí výboru a pokud nemají výslovné 
pověření, nelze jimi schůze výboru nahradit. Na schůzích koordinátorů lze tedy přijímat 
rozhodnutí výhradně na základě předběžného pověření. Za předpokladu, že takovéto 
pověření nebylo uděleno, koordinátoři mohou přijímat pouze doporučení, která musí výbor 
dodatečně formálně schválit. 
Právo nezařazených poslanců na přístup k informacím musí však být v souladu se zásadou 
zákazu diskriminace v každém případě zaručeno, a to předáváním informací a účastí 
některého z členů sekretariátu nezařazených poslanců na schůzích koordinátorů.‟

S výrazem nejhlubší úcty,

Carlo Casini
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Příloha 2
Výňatek z jednacího řádu, článek 192

Jednací řád Evropského parlamentu

7. volební období – březen 2011 Verze pro tisk 1402k

OBSAH
ANALÝZA
SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

HLAVA VII: VÝBORY A DELEGACE

KAPITOLA 1: VÝBORY - ZŘIZOVÁNÍ A PŮSOBNOST

Článek 192: Koordinátoři a stínoví zpravodajové výboru

1.    Politické skupiny mohou určit jednoho ze svých členů jako koordinátora. 

2.    V případě potřeby předseda svolává koordinátory výboru, aby přpravili rozhodnutí, která má výbor přijmout, 
zejména rozhodnutí o postupu a jmenování zpravodajů. Výbor může koordinátorům svěřit pravomoc přijímat 
určitá rozhodnutí, s výjimkou rozhodnutí, jež se týkají přijímání zpráv, stanovisek nebo pozměňovacích návrhů.  K 
účasti na schůzích koordinátorů výboru mohou být v poradní funkci přizváni místopředsedové.  Koordinátoři usilují 
o nalezení shody.  Jestliže shody nelze dosáhnout, mohou jednat, pouze pokud získají většinu, která s ohledem 
na příslušnou sílu jednotlivých skupin jasně představuje velkou většinu výboru. 

3.    Politické skupiny mohou pro každou zprávu jmenovat stínového zpravodaje, který sleduje pokrok učiněný 
v souvislosti s příslušnou zprávou a hledá jménem skupiny kompromisy v rámci výboru.  Jména stínových 
zpravodajů jsou oznámena předsedovi.  Výbor může na návrh koordinátorů rozhodnout zejména o tom, že do 
hledání dohody s Radou v rámci řádných legislativních postupů budou zapojeni stínoví zpravodajové. 

Poslední aktualizace: 12. května 2011
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Příloha 3
Výňatek ze zápisu 

Ve Štrasburku dne 15. září 2009

KONFERENCE PŘEDSEDŮ VÝBORŮ

Schůze konaná dne 15. září 2009 ve Štrasburku

Zápis

10.2 Schůze koordinátorů výborů, nezařazení poslanci

PŘEDSEDA se zmínil o článku 192, v němž se stanoví, že politické skupiny mohou určit 
koordinátora. Je tedy zřejmé, že nezařazení poslanci nemohou získat funkci koordinátora 
a nemohou se tedy ani účastnit uvedených schůzí. Pozměňovací návrh, jímž bylo zamýšleno 
umožnit nezařazeným poslancům, aby rovněž určovali koordinátory, byl výslovně zamítnut 
ve výboru AFCO. 

Tato situace by však neměla vést k tomu, že budou nezařazení poslanci zbaveni svých 
parlamentních práv, která mají jako poslanci Evropského parlamentu. Výbory by měly 
prostřednictvím svých vlastních postupů dohlížet na to, aby byli nezařazení poslanci včas 
konzultováni ohledně příslušných otázek, dříve než bude zahájena schůze koordinátorů. 
Předseda či sekretariát výboru by tak mohli konzultovat nezařazené poslance ve věci jejich 
případných zájmů. Koordinátoři zpravidla poté předkládají své návrhy výboru. Každý z členů 
výboru může navrhnout změny tohoto návrhu. Výbor poté s konečnou platností rozhodne 
o návrzích koordinátorů a v případě potřeby je může změnit. Podle názoru PŘEDSEDY by 
měl být jednací řád změněn v tom smyslu, aby měli nezařazení poslanci právo účastnit se 
schůzí koordinátorů. 

Pan TRZASKOWSKI, místopředseda výboru AFCO, potvrdil výklad předložený předsedou, 
podle něhož nemají nezařazení poslanci právo určit koordinátora. Navrhl, aby byli nezařazení 
poslanci na základě společných minimálních pravidel informováni okamžitě po ukončení 
schůze koordinátorů.

Paní PACKOVÁ, předsedkyně výboru CULT, zdůraznila, že je nezbytné, aby byl ve všech 
výborech uplatňován stejný přístup, ve smyslu návrhů předložených předsedou. 

PŘEDSEDA uvedl, že předsedové výborů souhlasí.

Zadruhé, pokud jde o konkrétní otázku týkající se počtu koordinátorů za každou z politických 
skupin, PŘEDSEDA odkázal na článek 192, v němž se stanoví, že každá politická skupina 
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může určit pouze jednoho koordinátora. Některé politické skupiny však určují rovněž 
zástupce koordinátora, který se také účastní schůzí. Často je k tomu vedou praktické důvody. 
PŘEDSEDA proto navrhl, aby každá z politických skupin mohla být zastoupena pouze 
jedním koordinátorem. Pokud by byl tento koordinátor na schůzi přítomen, jeho zástupce by 
nemohl politickou skupinu zastupovat, i kdyby byl rovněž přítomen. 

Pan LEINEN, předseda výboru ENVI, navrhl, aby výbor AFCO poskytl výklad této otázky.

Pan HARBOUR, předseda výboru IMCO, podpořil pragmatický přístup předsedy k otázce 
možné účasti zástupce koordinátora. Tímto způsobem by mohli zástupci koordinátora získávat 
zkušenosti a zastupovat hlavní koordinátory v případě jejich nepřítomnosti. Skupina 
koordinátorů by tak mohla svou práci účinněji řídit.

Paní BOWLESOVÁ, předsedkyně výboru ECON, požádala o zachování soudržnosti 
s přístupem k otázce účasti nezařazených poslanců, který byl přijat dříve.

PŘEDSEDA znovu zdůraznil, že právo určit koordinátora mají všechny existující politické 
skupiny. 

Paní BERÈSOVÁ, předsedkyně výboru EMPL, navrhla, aby právo vystoupit na schůzích bylo 
v rámci každé politické skupiny uděleno pouze jediné osobě, což politickým skupinám zaručí 
rovné zacházení.

Pan SIMPSON, předseda výboru TRAN, vyjádřil souhlas s názorem, že nezařazení poslanci 
by neměli mít možnost určit koordinátora, neboť nepatří k žádné politické skupině. Pokud jde 
o účast zástupců koordinátorů, navrhl, aby se tito zástupci mohli účastnit schůzí pouze 
v případě nepřítomnosti hlavních koordinátorů. 

PŘEDSEDA sdělil, že v otázce účasti zástupců koordinátorů jednotlivých politických skupin 
nebylo dosaženo shody, a navrhl pověřit výbor pro ústavní záležitosti, aby případně podal 
výklad jednacího řádu nebo aby navrhl vhodnou změnu. 

A konečně, pokud jde o účast místopředsedů výborů na schůzích koordinátorů, PŘEDSEDA 
poukázal na článek 192, který místopředsedům výborů toto právo účasti neudílí, ale výslovně 
stanoví, že předseda je může pozvat v poradní funkci. 


