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I. Vysvětlení hlavních změn

Od zveřejnění druhého návrhu zprávy vedl zpravodaj různé konzultace se stínovými 
zpravodaji a dalšími subjekty. K dispozici je rovněž návrh stanoviska výboru ECON. S cílem 
zohlednit tento vývoj a aby postup pozměňovacích návrhů a probíhající rozprava získala tu 
správnou orientaci, jsou navrhovány následující pozměňovací návrhy.

Jejich hlavním rysem je to, že se snaží překlenout rozpory mezi 1) obecnou a méně 
rozporuplnou částí této problematiky a 2) její specifičtější,  kontroverznější částí.

1) Změny článku 70 mají za cíl transponovat ustanovení kodexu do závazné části jednacího 
řádu. Tato ustanovení se vztahují na veškerá legislativní jednání, ať již byla zahájena před 
přijetím zprávy v prvním čtení, nebo po jejím přijetí.

2) Kodex zmiňuje výjimečný a citlivý případ, totiž případ, kdy jsou jednání zahájena před 
přijetím zprávy k prvnímu čtení. Zpravodaj navrhuje, aby se na tento případ dodatečně 
vztahovala specifická ustanovení (schválení v plénu). Tato ustanovení jsou uvedena 
ve zvláštním novém návrhu čl. 70a.

Kompromis uvedený výše může pomoci ulehčit přijímání méně rozporuplných ustanovení 
(článek 70) a také zaměřit rozpravu na citlivější téma, které se týká zapojení pléna 
(článek 70a). 

II. Pozměňovací návrhy: Obecná a méně rozporuplná část

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 jednacího týmu.
Tento mandát je obecně tvořen zprávou. 
Ve výjimečném případě, v němž 
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. 

Odůvodnění

Před zahájením jednání je vždy třeba rozhodnutí výboru. Takové rozhodnutí může být přijato 
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po schválení zprávy výborem (nebo plénem), nebo před přijetím zprávy v prvním čtení. 
Mandát výboru bude tvořen výsledky jednoho z těchto hlasování. 

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

Původní znění Pozměňovací návrh
2a. Vyjednávací tým bude mít 
reprezentativní složení. Bude mu 
předsedat předseda příslušného výboru 
nebo jiný člen týmu jmenovaný 
předsedou. Vyjednávací tým se bude 
podle potřeby skládat ze zpravodaje, 
koordinátorů nebo stínových 
zpravodajů.

Odůvodnění

Vyjednávací tým bude mít vždy politicky vyvážené složení. Proto se toto ustanovení musí 
vztahovat na všechna legislativní jednání, ať již byla zahájena před přijetím zprávy, nebo 
po jejím přijetí.

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

Původní znění Pozměňovací návrh
2b. Veškeré dokumenty, které mají být 

projednávány na schůzích s Radou 
a Komisí (v rámci trialogu) musí být 
celému vyjednávacímu týmu rozdány 
minimálně 48 hodin před každou schůzí.
Po každém trialogu podá vyjednávací 
tým zprávu na příštím jednání 
příslušného výboru. Výboru musí být 
poskytnuty dokumenty jakéhokoli 
druhu, které byly projednávány během 
trialogů.
V případech, kdy není možné včas svolat 
schůzi výboru, vyjednávací tým podá 
podle potřeby zprávu předsedovi, 
stínovým zpravodajům a koordinátorům 
výboru.
Příslušný výbor může s ohledem 
na postup jednání mandát aktualizovat.

Odůvodnění
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Transparentnost by měla být zajištěna nejen vůči výboru, ale rovněž v rámci vyjednávacího 
týmu. K dispozici by měly být všechny dokumenty projednávané během trialogu. Výbor může 
s ohledem na postup jednání mandát aktualizovat.

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 jednáním s Radou dosaženo 
kompromisu, jsou o tom koordinátoři 
příslušného výboru bezodkladně 
informováni. Dohodnutý návrh 
legislativního textu je předložen 
příslušnému výboru a v případě jeho 
schválení předložen k projednání 
Parlamentem v podobě:
– zprávy nebo
– kompromisních pozměňovacích 
návrhů, které mohou mít podobu 
konsolidovaného znění.

Odůvodnění

Kompromis dosažený v rámci jednání je vždy projednán a schválen ve výboru předtím, než 
bude předložen na plenárním zasedání. Dohodnutý návrh je předložen buď 1) ve formě zprávy, 
pokud byla jednání zahájena před přijetím zprávy v prvním čtení, nebo 2) ve formě 
kompromisních pozměňovacích návrhů, které mohou mít podobu několika pozměňovacích 
návrhů, jež upravují různé části návrhu, nebo formu jediného pozměňovacího návrhu, který 
obsahuje konsolidované znění.

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70. – odst. 3a (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 
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a jejich vedení předseda Konference 
předsedů výborů v souladu se zásadami 
stanovenými v těchto článcích.

III. Pozměňovací návrhy: Specifická a více rozporuplná část

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 70a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh
Článek 70a

Schválení zahájení jednání před přijetím 
zprávy v prvním čtení

1. Veškerá rozhodnutí týkající se 
zahájení jednání před přijetím zprávy 
v prvním čtení jsou přeložena, předána 
předsedovi a rozdána všem poslancům 
Parlamentu.
Informace o přijetí rozhodnutí sdělí 
předseda při zahájení dílčího zasedání, 
které následuje po jeho přijetí 
příslušným výborem.
2. Tento bod je zahrnut do návrhu 
programu jednání následného dílčího 
zasedání k projednání během rozpravy 
a hlasování, přičemž předseda stanoví 
lhůtu pro předložení pozměňovacích 
návrhů v případě, že
– o to do 48 hodin po tomto oznámezení 
požádá čtvrtina všech poslanců 
Parlamentu pocházejících alespoň 
ze dvou politických skupin nebo alespoň 
dvě politické skupiny představující jednu 
čtvrtinu všech poslanců Parlamentu 
nebo
– o tom po tomto oznámení rozhodne 
Konference předsedů na své řádné 
schůzi.
Jinak se rozhodnutí o zahájení jednání 
považuje za schválené. 

Odůvodnění

Článek 70a se zabývá výjimečným případem. Obecným pravidlem je, že výbory by měly 
zahájit jednání po schválení zprávy výborem nebo plénem. Pokud tomu tak není, lze úlohu 
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plenárního zasedání posílit s cílem umožnit zamítnutí či změnu mandátu, který může mít 
obecně formu řady pozměňovacích návrhů. Pokud výbor uvede důvody, může mít mandát 
výjimečně rovněž podobu jasně stanovených cílů, priorit a směřování. Transparentnost těchto 
rozhodnutí musí být zajištěna rovněž tím, že je nutné je přeložit, rozdat a oznámit. Pokud 
nejsou proti tomuto rozhodnutí vzneseny žádné námitky, je považováno za schválené. Pokud 
to však vyžaduje čtvrtina poslanců zastupující alespoň dvě skupiny – či naopak – nebo pokud 
tak rozhodne Konference předsedů, měly by být rozprava a hlasování s pozměňovacími 
návrhy k rozhodnutí zahrnuty na program jednání  následného dílčího zasedání.


