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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Dopis, který dne (datum) 2012 zaslal Carlo Casini, předseda Výboru pro ústavní záležitosti, 
Martinu Schulzovi, předsedovi Evropského parlamentu

Překlad

Věc: Výklad čl. 117 odst. 3 jednacího řádu 

Vážený pane předsedo,

předseda Výboru pro zahraniční věci (AFET) předložil v souladu s čl. 211 odst. 1 jednacího řádu 
žádost o posouzení uplatňování čl. 117 odst. 3, jenž se týká otázek k písemnému zodpovězení. Jde
o otázky, které mohou poslanci položit Evropské radě, Radě, Komisi nebo místopředsedkyni 
Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Otázky k písemnému zodpovězení musí být zodpovězeny do šesti týdnů (do tří týdnů, pokud jde
o prioritní otázky). Není-li lhůta dodržena, může tazatel požádat o zařazení otázky na pořad 
jednání příští schůze příslušného výboru. Výbor AFET žádá o změnu jednacího řádu, neboť se 
obává, že by předsedové výborů byli nuceni zařazovat všechny položené otázky automaticky na 
pořad jednání, a to bez ohledu na jejich naléhavost nebo obsah. To by značně omezilo čas, kdy je 
možné zabývat se ostatními body pořadu jednání, a ohrozilo činnost výborů. 

Čl. 117 odst. 3: „Nemůže-li být otázka zodpovězena během stanovené doby, zařadí se na žádost 
tazatele na pořad jednání příští schůze příslušného výboru. Článek 1161 se použije obdobně.“

Výbor pro ústavní záležitosti (AFCO) zvažoval dvě možnosti: výklad nebo změnu jednacího řádu. 
Poslanci se nakonec usnesli, že výklad jednacího řádu umožňuje dostatečně vyjasnit situaci.

Předseda parlamentního výboru má skutečně pravomoc rozhodovat o návrhu pořadu jednání, a to 
podle výkladu čl. 193 odst. 1 jednacího řádu, který stanoví, že „výbor se schází, když jej svolá jeho 
předseda, nebo na žádost předsedy Parlamentu“. Vzhledem k tomu, že předseda výboru má
pravomoc svolat schůzi, musí mít pravomoc stanovit předmět svolané schůze, tj. návrh pořadu 
jednání.

Je třeba zdůraznit, že výsada předsedy stanovit pořad jednání nesmí zpochybnit povinnost 
stanovenou čl. 117 odst. 3 týkající se zařazení otázky k písemnému zodpovězení na pořad jednání. 
Předseda má tedy povinnost zařadit takovou otázku na seznam bodů návrhu pořadu jednání. Tato 
skutečnost v žádném případě neomezuje předsedu, aby po volném uvážení a při zohlednění 
politických priorit navrhl plán práce výboru a způsoby postupu (např. postup bez rozpravy, 
případně přijetí rozhodnutí ohledně následných kroků). 

Je nutné poznamenat, že návrh pořadu jednání stanovený předsedou je samozřejmě předložen 
výboru na začátku schůze ke schválení. Analogicky k článku 177 jednacího řádu, který se týká 

                                               
1 Článek 116 se týká doby vyhrazené pro otázky Radě a Komisi v průběhu plenárního zasedání.
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odročení rozpravy a odkladu hlasování, může poslanec rovněž požádat o odročení rozpravy
o bodu, který je zařazen na pořad jednání (má však povinnost ohlásit takový úmysl 24 hodin 
předem). Tato žádost musí být rovněž schválena výborem. 

Na závěr schválil1 výbor AFCO následující výklad čl. 117 odst. 3 jednacího řádu: pro: ..., proti: ...
a zdrželi se: ...:

„Předseda parlamentního výboru má podle čl. 193 odst. 1 pravomoc svolat schůzi tohoto výboru
a zároveň rozhoduje o návrhu pořadu jednání této schůze s cílem umožnit řádnou organizaci 
činnosti. Touto výsadou není dotčena povinnost stanovená v čl. 117 odst. 3 zařadit otázku
k písemnému zodpovězení na žádost tazatele na pořad jednání příští schůze příslušného výboru. 
Nicméně je na volném uvážení předsedy, aby při zohlednění politických priorit navrhl plán práce 
schůze a způsoby postupu (např. postup bez rozpravy, přijetí rozhodnutí ohledně následných 
kroků, nebo případně doporučení odložit bod na některou z příštích schůzí).“ 

(Závěrečný pozdrav a podpis)

                                               
1 Hlasování se zúčastnili tito poslanci:


