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I. Okolnosti reformy

I.1. Základní hlediska

Záležitost interinstitucionálních jednání a dohod v legislativních postupech je vzhledem 
k zásadám otevřenosti a demokratické odpovědnosti spojena s otázkou zastupitelské 
demokracie na evropské úrovni1. Od počátku parlamentní demokracie jsou veřejné rozpravy 
a hlasování spjaty s demokratickou odpovědností: pokud by voliči neměli přístup 
k informacím o tom, co jejich zvolení zástupci řekli nebo jak hlasovali, nemohli by jim při 
následujících volbách vystavit účet. V tomto ohledu by zavedení závazných pravidel pro 
jednání v legislativních postupech, jež by vedlo k větší otevřenosti a tím i odpovědnosti, 
představovalo krok na cestě k posílení zastupitelské demokracie na evropské úrovni. 

Tato reforma by na druhou stranu měla zohlednit požadavek efektivity a zejména skutečnost, 
že dosažení dohody v prvním čtení představuje výhodu v podobě snadnějšího a rychlejšího 
řešení, než je tomu v případě, kdy si postup vyžádá tři čtení. Vytvořením nových zdlouhavých 
postupů by se orgány o tuto výhodu připravily.

Proto je nezbytné nalézt mezi oběma požadavky potřebnou rovnováhu. 

I.2. Politický a institucionální kontext 

Konference předsedů výborů na své schůzi konané dne 19. října 2010 vedla rozsáhlou 
výměnu názorů na téma jednání v rámci řádného legislativního postupu. Generální tajemníci 
politických skupin k ní přispěli komentáři a analýzami s tím, že vše bude předmětem diskuse 
v rámci Konference předsedů.

Konference předsedů se těmito otázkami zabývala na své schůzi dne 10. března 2011. 
Předseda Parlamentu Buzek o výsledcích této schůze informoval předsedu Casiniho ve svém 
dopise ze dne 18. dubna, v němž sděluje rozhodnutí Konference předsedů, podle kterého má 
výbor AFCO provést revizi článku 70 jednacího řádu za účelem zefektivnění postupů 
a dosažení jejich větší transparentnosti a otevřenosti, a to začleněním některých klíčových 
prvků kodexu pro vedení jednání v rámci řádného legislativního postupu2 do závazné části 
jednacího řádu, zejména pokud jde o části týkající se:

– rozhodnutí výboru zahájit jednání;

– rozhodnutí o složení a pověření vyjednávacího týmu;

– pravidelného informování příslušného výboru o pokroku a výsledku jednání, včetně 
jakékoli dosažené dohody;

                                               
1 Viz článek 10 Smlouvy o EU: „Fungování Unie je založeno na zastupitelské demokracii. [...]Rozhodnutí jsou 
přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům.“ a čl. 15 odst. 1 SFEU: „S cílem podpořit řádnou správu věcí 
veřejných a zajistit účast občanské společnosti jednají orgány, instituce a jiné subjekty Unie co nejotevřeněji.“
2 Příloha XXI jednacího řádu.
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– opětovné konzultace dohodnutého textu s výborem před hlasováním na plenárním 
zasedání.

Vzhledem k postoupení revize výboru AFCO zaslal předseda Lehne předsedovi Casinimu 
doporučení1 týkající se osvědčených postupů pro uplatňování kodexu pro vedení jednání. 

Jakákoli reforma jednacího řádu musí také zohledňovat interinstitucionální kontext, a to 
zejména společné prohlášení EP, Rady a Komise o praktických opatřeních pro postup 
spolurozhodování2. 

II. Přesunutí kodexu pro vedení jednání

Přesunutí stávajících pravidel (stanovených v kodexu pro vedení jednání a v osvědčených 
postupech) do závazných částí jednacího řádu lze provést pozměněním článku 70. Zpravodaj 
má v úmyslu navrhnout změny, které budou odrážet stávající, avšak nezávazné acquis v této 
oblasti.

III. Jak zlepšit úlohu plenárního zasedání?

III.1. Úvod

Složitější otázku zřejmě představuje zapojení pléna do počáteční fáze, tedy ještě před 
zahájením jednání v legislativním postupu. Mělo by mít plenární zasedání pravomoc 
schvalovat nebo měnit rozhodnutí výboru o pověření k jednání, ještě než jsou zahájena 
oficiální jednání s Radou?

Souhlas pléna s pověřením výboru k jednání by pozici Parlamentu dodával větší váhu a mohl 
by teoreticky všem poslancům zajistit možnost včasného zapojení do rozhodovacího procesu 
týkajícího se legislativních návrhů. Stanovení obecného pravidla, že všechny návrhy 
rozhodnutí zahrnující pověření k jednání budou předkládány ke schválení v plénu, by tudíž 
mohlo být na první pohled ospravedlněno tím, že tak bude posílena demokratická legitimita. 
Avšak nevýhody s tím spojené budou také značné. Plné a automatické zapojení by mohlo 
znamenat, že postup bude příliš složitý, a sníží tak efektivitu a relativní rychlost, s nimiž je 
spojeno dosažení dohody v prvním čtení. Pokud by se navíc tento postup stal obvyklou praxí, 
důležité návrhy by v záplavě jiných návrhů mohly zůstat nepovšimnuty. Na zřeteli je třeba mít 
také skutečnost, že toto řešení by znamenalo zvýšenou pracovní zátěž pro překladatele 
a tlumočníky EP. Výsledky hlasování v plénu by navíc Radě jasně ukazovaly, v čem spočívají 
silné a slabé stránky vyjednávací pozice Parlamentu.

Zpravodaj se proto kloní k tomu, aby byl souhlas pléna s návrhem rozhodnutí vyžadován 
pouze v omezeném počtu případů.

III.2. Kritéria vymezující zapojení pléna

                                               
1 Viz příloha tohoto pracovního dokumentu.
2 Úř. věst. C 145, 30.6.2007, s. 5.
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III.2.a. Vymezení kategorií

Jedna z možných variant spočívá v tom, že jednací řád stanoví kategorie důležitých návrhů, 
u nichž bude povinné zapojení pléna ještě před zahájením jednání, a to např.:

– legislativní dokumenty, které se přímo dotýkají základních práv a svobod občanů 
Unie [nebo je omezují];

– legislativní dokumenty, které mění nebo dále rozvíjejí institucionální rámec Unie;

– legislativní dokumenty, které mají významný dopad na rozpočet: např. návrhy na 
změny v rozpočtu, které by znamenaly navýšení nebo snížení rozpočtových 
prostředků v jednotlivých kapitolách na daný rok o alespoň [10 %]. 

Pokud by byl tento postup začleněn do jednacího řádu, bylo by rovněž nutné stanovit orgán, 
který bude rozhodovat o tom, do které kategorie spadají jednotlivé návrhy. V zájmu 
jednoduchosti a pragmatičnosti si lze představit následující řešení:  kategorii, do níž patří 
určitý návrh, určí předseda EP, jakmile je návrh postoupen příslušnému výboru.

III.2.b. Menšinové právo

Pro ty návrhy, které nespadají do žádné z výše uvedených kategorií, by mohlo být zavedeno 
menšinové právo, podle kterého by nejméně jedna desetina členů Parlamentu (pocházejících 
alespoň ze dvou různých politických skupin) měla právo požádat o to, aby rozhodnutí bylo za 
účelem zahájení jednání předloženo plénu. To by znamenalo, že všechna taková rozhodnutí 
výborů by musela být předložena sněmovně, přeložena a dána k dispozici všem poslancům 
Parlamentu.

III.2.c. Konference předsedů

Třetí možnost by mohla spočívat v tom, že Konference předsedů by měla právo rozhodnout 
o předložení určitého rozhodnutí plénu za účelem zahájení jednání, a to na žádost jednoho 
člena (nebo více členů) Konference předsedů. 

III.3. Postup v plénu 

V případech, kdy rozhodnutí výboru zahrnující pověření k jednání bude muset schválit 
plénum, by bylo rozumné v zájmu efektivity zavést zjednodušený postup. Mohlo by se 
postupovat obdobně jako při přijímání výkladu jednacího řádu1: předseda poté, co obdrží 
rozhodnutí, o něm informuje Parlament na jeho dalším dílčím zasedání. Pokud nejméně 
desetina poslanců Parlamentu (pocházejících alespoň ze dvou politických skupin) zpochybní 
návrh rozhodnutí, hlasuje o rozhodnutí výboru Parlament.

                                               
1 Viz článek 211 jednacího řádu.
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Hlasování v plénu je v tom případě spojeno s následujícím nebezpečím: pokud se pro 
pověření (nebo jeho části) vysloví spíše nepatrná většina, Rada může této skutečnosti při 
jednáních využít v neprospěch Parlamentu. Jedním z možných řešení, jak zabezpečit silnou 
vyjednávající pozici Parlamentu, je považovat za schválená jen ta rozhodnutí (případně 
pozměňovací návrhy k nim), která schválí většina všech členů Parlamentu. 

Uvažovat by se mělo také o tom, že by poslanci mohli předkládat pozměňovací návrhy 
k rozhodnutím o pověření, a to v případě, že mají námitky proti návrhu rozhodnutí 
předloženého výborem. Znamenalo by to nutnost stanovení lhůty pro předkládání 
pozměňovacích návrhů k návrhu pověření. Plenární zasedání by tak mohlo v hlasování 
rozhodnout o změně pověření (i zde by bylo vhodné z výše uvedených důvodů vyžadovat 
většinu všech poslanců). Pozměněné pověření by bylo vráceno výboru, který je předložil, 
a ten by následně zahájil jednání s Radou. Existuje však i jiný názor, podle nějž není 
přípustné, aby se při projednávání na plenárním zasedání předkládaly pozměňovací návrhy, 
a pověření by mělo být vráceno danému výboru, jestliže se pro něj nevysloví většina všech 
poslanců Parlamentu. V tom případě by výbor mohl předložit nové rozhodnutí o zahájení 
jednání, nebo by mohl přikročit přímo k prvnímu čtení. Toto řešení s sebou nese určité riziko, 
jestliže se většina v plénu a většina ve výboru  v určitých bodech neshodují. Zdlouhavé 
posílání rozhodnutí o zahájení jednání tam a zpět by jistě nebylo žádoucí. Další možností by 
bylo stanovit v jednacím řádu, že příslušný výbor může plenárnímu zasedání předložit 
pozměněné rozhodnutí o pověření jen jednou. Nebylo-li by toto pozměněné rozhodnutí 
schváleno, bylo by nutné přistoupit k řádnému prvnímu čtení.

A konečně je třeba počítat také s tím, že kompromis vyjednaný na základě plénem 
pozměněného pověření by mohl být zablokován, pokud by se proti němu vyslovila většina 
členů příslušného výboru. Tím by se hlasování při opětovné konzultaci ve výboru mohlo 
využít také jako opravný prostředek proti rozhodnutí o pověření k jednání, které přijalo 
plenární zasedání. Řešením pro takové situace by mohlo být zavedení pravidla, že v případě 
odmítnutí rozhodnutí ze strany příslušného výboru by nejméně dvě politické skupiny mohly 
na plenárním zasedání společně předložit konsolidovaný pozměňovací návrh.

***
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PŘÍLOHA

KONFERENCE PŘEDSEDŮ VÝBORŮ

Doporučení osvědčených postupů
pro uplatňování kodexu pro vedení jednání

v rámci řádného legislativního postupu1

Počet případů, kdy se dosáhlo dohody v první čtení, se v minulém volebním období výrazně 
zvýšil. Tento vývoj lze vysvětlit několika faktory, včetně přípravy pořadu jednání na nejvyšší 
úrovni v případě politicky citlivých návrhů. Ne vždy by se však mělo automaticky usilovat 
o dosažení dohody v prvním čtení, které zůstává i nadále jednou z možných variant strategie 
pro jednání, o čemž svědčí mnoho případů, kdy výbory naplno využily různé fáze postupu. Až 
do ukončení prvního čtení má však Parlament reálnou možnost ovlivnit časový rámec 
a dosáhnout tak svého ve vztahu k rotujícímu předsednictví a tu by měl rovněž plně využívat, 
pod podmínkou, že bude zajištěna transparentnost, odpovědnost a kontrola. K dosažení těchto 
cílů by mohl přispět soubor doporučení a některé další možnosti v souladu s kodexem pro 
vedení jednání v rámci řádného legislativního postupu (příloha XXI jednacího řádu):

1. Formální pověření 

Dříve než Parlament rozhodne o tom, zda bude usilovat o dosažení dohody v prvním 
čtení, přijme formálně svoje počáteční stanovisko. Toto stanovisko se obvykle přijímá ve 
výboru hlasováním o zprávě (případně hlasováním pouze o pozměňovacích návrzích).

Další možnosti: na základě posouzení jednotlivých případů může být shledáno, že vhodnější 
bude před zahájením jednání s Radou hlasování na plenárním zasedání. Tímto způsobem 
lze hlasovat:

– podle čl. 57 odst. 2 jednacího řádu, kdy Parlament přijímá pozměňovací návrhy, ale 
nehlasuje o návrhu legislativního usnesení: EP uvede v platnost pověření k jednání 
s cílem dosáhnout dohody v prvním čtení a návrh je vrácen výboru, který na tomto 
základě následně zahájí jednání. 

                                               
1 Pozn.: Tento dokument byl již  přeložen do 7 jazyků (DE, ES, FI, FR, IT, PL, SV – FDR/DV851402 – PE 
439.811rev4).



DT\877208CS.doc 7/8 PE472.201v01-00

CS

– na základě kompletního hlasování (o pozměňovacích návrzích i legislativním usnesení):  
Parlament vydá pověření k jednání s cílem dohodnout se s Radou v rámci prvního čtení 
na možném dosažení dohody na začátku druhého čtení. 

2. Jednoznačné rozhodnutí zahájit jednání 

Po přijetí počátečního stanoviska (ve výboru nebo na plenárním zasedání) mohou být 
zpravodaj a vyjednávací tým formálně pověřeni zahájením jednání. 

Toto rozhodnutí se přijímá na základě posouzení jednotlivých případů ihned po přijetí 
pověření, a to na výzvu předsedy a na základě návrhu zpravodaje, který je politicky 
odůvodněný se zřetelem na kritéria stanovená v příloze XXI. Nedosáhne-li se v dané věci 
shody, přistoupí se k hlasování. Rozhodnutí je oznámeno v pořadu jednání a uvedeno do 
zápisu. Pokud se výbor přijme rozhodnutí nezahájit jednání, není zpravodaj oprávněn jménem 
výboru jednat.

Vyjednávací tým obvykle tvoří předseda, zpravodaj a stínoví zpravodajové. Přítomné jsou 
také přidružené výbory podle článku 50 jednacího řádu (obvykle předseda a navrhovatel). 

3. Systematická zpětná vazba

Předseda zajistí, aby koordinátoři politických skupin byli soustavně informováni po každém 
třístranném jednání a všichni členové výboru byli pravidelně zpravováni o vývoji jednání na 
neveřejných schůzích. 

Totéž platí i v případě schůzí s předsednictvím Rady, jejichž cílem je dosažení dohody na 
počátku druhého čtení. 

4. Souhlas výboru s vyjednaným kompromisem

Kompromis, kterého dosáhl vyjednávací tým EP, je systematicky předkládán příslušnému 
výboru, jenž schvaluje soubor kompromisních pozměňovacích návrhů zohledňujících 
dohodu s Radou a předkládá jej plénu. Při této příležitosti je úřadující předsednictví 
vyzváno k tomu, aby veřejně potvrdilo dohodu Rady. Souhlas může být vyjádřen také 
prostřednictvím konsensu (podepsaného společně zpravodaji a stínovými zpravodaji 
a schváleného koordinátory a předsedou).

Další možnosti: 

– za výjimečných okolností časové tísně lze kompromis vyjednaný s Radou předložit ve 
výboru nebo na plenárním zasedání v podobě konsolidovaného znění (s jasným 
vyznačením změn oproti návrhu Komise);

– jestliže bylo pověření ve výboru potvrzeno pouze hlasováním o pozměňovacích návrzích, 
zpráva výboru bude odrážet pouze kompromisní dohodu a jeho počáteční stanovisko 
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nebude předloženo na plenárním zasedání s tím, že v plénu nebylo přijato žádné 
alternativní stanovisko.

Po schválení ve výboru mohou politické skupiny podle vlastního uvážení stanovit lhůtu na 
rozmyšlenou, pokud ještě chtějí projednat, k jaké variantě se na plenárním zasedání přikloní, 
přičemž volit budou mezi:

– souborem pozměňovacích návrhů výboru, které zohledňují dohodu dosaženou s Radou, 
což je podmíněno předchozím hlasováním o těchto návrzích jako celku;

– pozměňovacími návrhy výboru vycházejícími z počátečního stanoviska;

– případnými pozměňovacími návrhy politických skupin.

Jestliže příslušný výbor návrh Komise zamítne, mělo by být toto stanovisko předloženo 
nejprve plenárnímu zasedání.

***


