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Predseda Výboru pre zahraničné veci (AFET) predložil v súlade s článkom 211 odsek 1 
rokovacieho poriadku žiadosť o preskúmanie uplatňovania článku 117, ktorý sa týka otázok 
na písomnú odpoveď. Ide o otázky, ktoré môžu poslanci položiť Európskej rade, Rade, 
Komisii alebo podpredsedníčke Komisie, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku.

1. Dôvod žiadosti o preskúmanie

Otázky na písomného zodpovedanie musia byť zodpovedané do šiestich týždňov (do troch 
týždňov, pokiaľ ide o prioritné otázky). Ak nie je lehota dodržaná, môže autor otázky 
požiadať o zaradenie otázky do programu nasledujúcej schôdze výboru príslušného pre 
tému, ktorej sa otázka týka. Množstvo problémov, ktoré sa v poslednej dobe vyskytli najmä 
pri spracovaní otázok položených podpredsedníčke Komisie, vysokej predstaviteľke Únie 
(oneskorenie pri zasielaní otázok), vyvolalo vo Výbore pre zahraničné veci obavu, aby 
neboli predsedovia výborov nútení zaraďovať všetky položené otázky automaticky do 
programu schôdze, a to bez ohľadu na ich naliehavosť alebo obsah. To by značne 
obmedzilo čas stanovený pre iné body programu a ohrozilo by to činnosť výborov. 

Článok 117 ods. 3: "Ak otázka nemôže byť zodpovedaná v stanovenej lehote, zaradí sa na 
žiadosť jej autora do programu nasledujúcej schôdze príslušného výboru. Článok 1161 sa 
použije primerane."

2. Otázky a analýza

Predmetom žiadosti o preskúmanie je právomoc predsedu parlamentného výboru 
rozhodovať o programe rokovania schôdze. Sú dve možnosti: výklad rokovacieho poriadku 
(možnosť 1) alebo zmena rokovacieho poriadku (možnosť 2).

Možnosť č. 1: Výklad rokovacieho poriadku

Výbor pre ústavné veci sa domnieva, že výklad rokovacieho poriadku umožňuje dostatočne 
objasniť situáciu. Predseda parlamentného výboru má skutočne právomoc rozhodovať o 
návrhu programu, a to podľa výkladu článku 193 ods. 1 rokovacieho poriadku, ktorý 
stanovuje, že výbor sa schádza po zvolaní predsedom výboru alebo na žiadosť predsedu
Parlamentu. Vzhľadom na to, že predseda výboru má právomoc zvolať schôdzu, musí mať 
právomoc stanoviť predmet schôdze, t. j. návrh programu schôdze. Tento výklad je v súlade 
so zásadou riadnej organizácie činnosti. 

Konečný program rokovania napokon výbor schvaľuje na začiatku schôdze. Analogicky k 
článku 177 rokovacieho poriadku, ktorý sa týka odloženia rozpravy alebo hlasovania, môže 
poslanec požiadať o odloženie rozpravy, ktorá je zaradená na program schôdze. Ak teda 
zaradenie otázky na písomné zodpovedanie do programu schôdze nie je považované za 
vhodné, môže celý výbor tiež rozhodnúť o odložení rozpravy. 

                                               
1 Článok 116 sa týka hodiny otázok pre Radu a Komisiu počas plenárnej schôdze. 
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Výklad článku 117 ods. 3 by mohol znieť nasledovne:

„Vzhľadom na to, že podľa článku 193 ods. 1 má predseda právomoc zvolať schôdzu 
parlamentného výboru, a vzhľadom na zásadu riadnej organizácie činnosti predseda 
rozhoduje o návrhu programu schôdze, ktorú zvoláva. Otázka na písomné zodpovedanie 
musí byť preto do programu schôdze zaradená so súhlasom predsedu príslušného výboru". 

Možnosť č. 2: Zmena rokovacieho poriadku

Výbor pre ústavné veci sa zhodol na tom, že znenie článku 117 ods. 3 by mohlo viesť k 
istým pochybnostiam o právomoci predsedov výborov stanoviť program schôdze. Výbor sa 
preto domnieva, že je potrebné objasniť situáciu a vykonať zmenu rokovacieho poriadku. 
Prípadná zmena by mohla mať nasledujúcu podobu:

Nový článok 117 ods. 3: „Ak otázka nemôže byť zodpovedaná v stanovenej lehote, zaradí sa 
na žiadosť jej autora a so súhlasom predsedu výboru do návrhu programu nasledujúcej 
schôdze príslušného výboru. Článok 1161 sa použije primerane." 

Je potrebné pripomenúť, že k zmene rokovacieho poriadku sú podľa článku 212 potrebné 
hlasy väčšiny poslancov Parlamentu.

3. Záver

Výbor pre ústavné veci by mal vysloviť súhlas s jednou z vyššie uvedených možností: 
 • Výhodou možnosti 1 – výkladu rokovacieho poriadku – je skutočnosť, že ide o 

jednoduché a rýchle riešenie. 
 • Možnosť 2 – zmena rokovacieho poriadku – je zložitejšia, pokiaľ ide o postup, ale 

umožnila by výslovne stanoviť právomoc predsedu výboru rozhodnúť o návrhu 
programu schôdze v rokovacom poriadku.

                                               
1 Článok 116 sa týka hodiny otázok pre Radu a Komisiu počas plenárnej schôdze. 


