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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o změně článku 116 a přílohy II jednacího řádu Evropského parlamentu týkajících se 
doby vyhrazené pro otázky
(2013/2083(REG))

Evropský parlament,

– s ohledem na dopis svého předsedy ze dne 13. února 2013,

– s ohledem na články 211 a 212 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0000/2013),

1. rozhoduje o změně jednacího řádu, jak je uvedeno níže;

2. upozorňuje, že změny vstupují v platnost prvním dnem příštího dílčího zasedání;

3. rozhoduje, že systém losování zavedený pozměňovacími návrhy pro stanovení počtu 
poslanců, kteří mohou položit otázku, by měl být vyhodnocen po ... zkušebním období od 
svého vstupu v platnost;

3. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 116

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Doba vyhrazená pro otázky Komisi je 
zařazena na každé dílčí zasedání v čase, 
který stanoví Parlament na návrh
Konference předsedů.

1. Doba vyhrazená pro otázky Komisi, 
která trvá devadesát minut a věnuje se 
specifickému horizontálnímu tématu,
o němž rozhodne Konference předsedů
v zásadě jeden měsíc před dílčím 
zasedáním, je zařazena na každé dílčí 
zasedání.

2. Žádný poslanec nesmí na jednom 
dílčím zasedání položit více než jednu 
otázku Komisi.

2. Oblast působnosti komisařů pozvaných 
Konferencí předsedů souvisí se 
specifickým horizontálním tématem. 
Každého dílčího zasedání se zúčastní 
nejvýše dva komisaři, přičemž je možné 
pozvat třetího komisaře v závislosti na 
specifickém horizontálním tématu 
zvoleném Konferencí předsedů.

3. Otázky se předkládají písemně 
předsedovi, který rozhodne o jejich 

3. Poslanci, kteří pokládají otázku 
jednomu z komisařů, jsou vybráni na 
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přípustnosti a o pořadí, v jakém se 
projednávají. Toto rozhodnutí je ihned 
sděleno tazateli.

základě systému losování, a to 
následujícím způsobem:

– třicet minut před začátkem doby 
vyhrazené pro otázky jsou
u předsednického stolu umístěny dvě 
volební urny;  
– poslanci, kteří chtějí položit otázku, 
napíší svá jména na formulář a vloží 
formulář do jedné z uren;
– předseda zahájí dobu vyhrazenou pro 
otázky a ukončí možnost přihlásit se;
– předseda vytáhne vždy jeden formulář
a vyzve poslance, jehož jméno je na 
formuláři uvedeno, aby položil otázku 
příslušnému komisaři. Poslanec má na 
položení otázky jednu minutu a komisař 
má dvě minuty na odpověď. Předseda 
může výjimečně povolit, aby jakýkoli 
poslanec položil doplňující otázku v délce 
30 sekund, pokud se domnívá, že si to 
odpověď komisaře zasluhuje. Komisař má 
na dodatečnou odpověď dvě minuty.

4. Podrobný postup se řídí pokyny 
uvedenými v příloze jednacího řádu17.
5. V souladu s pokyny stanovenými 
Konferencí předsedů se může zvláštní doba 
vyhrazená pro otázky konat za přítomnosti 
Rady, předsedy Komise, místopředsedy 
Komise / vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku
a předsedy euroskupiny.

4. V souladu s pokyny stanovenými 
Konferencí předsedů se může zvláštní doba 
vyhrazená pro otázky konat za přítomnosti 
Rady, předsedy Komise, místopředsedy 
Komise, vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku
a předsedy Euroskupiny.

_______________
17 viz příloha II.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha II
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Původní znění Pozměňovací návrh

[…] vypouští se

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1) Souvislosti

Konference předsedů v červnu v roce 2011 změnila podobu doby vyhrazené pro otázky 
Komisi s cílem zlepšit její kvalitu a plynulý průběh. Nová podoba měla být uplatňována po 
zkušební dobu počínaje zářím 2011 s tím, že než bude definitivně potvrzena jakákoli změna, 
bude provedeno vyhodnocení. 

Konference předsedů na své schůzi dne 17. ledna 2013 projednala hodnotící zprávu
o zkušebním období, kterou vypracoval a uvedl příslušný místopředseda McMillan-Scott,
a rozhodla se potvrdit změněnou podobu doby vyhrazené pro otázky, která by se měla konat 
jednou měsíčně po dobu devadesáti minut.

Konference předsedů dále upřesnila, že:

− počet účastnících se komisařů by měl být obecně omezen na dva komisaře na zasedání
s možností pozvat třetího komisaře v závislosti na tématu;

− Konference předsedů by v zásadě měla rozhodnout o specifickém tématu, které bude 
předmětem diskuse, jeden měsíc před daným dílčím zasedáním s cílem zajistit, že se 
příslušný komisař bude moci zúčastnit. V této záležitosti však musí existovat určitá 
flexibilita s cílem usnadnit plánování pořadu jednání.

Konference předsedů nakonec rozhodla, se uplatňovaný systém přihlášení se zvednutím ruky 
bude nahrazen systémem losování, který bude vyhodnocen později.

Předseda informoval dopisem ze dne 13. února 2013 předsedu Výboru pro ústavní záležitosti
o tomto rozhodnutí a podle článku 211 jednacího řádu postoupil tuto věc výboru k posouzení
s ohledem na případnou změnu článku 116 a přílohy II.

2) Změna jednacího řádu

Změna článku 116 a přílohy II navržená tímto návrhem zprávy odpovídá rozhodnutí 
Konference předsedů.

Změna s sebou nese následující:

– výběr poslanců, kteří jsou vyzváni, aby položili otázku, na základě přihlášení se zvednutím 
ruky je nahrazen systémem losování, který má zajistit úplnou nestrannost;

– otázky nejsou předkládány předem písemně a rovněž není předem ověřována jejich 
přípustnost;

– příloha II, která podrobně stanoví pokyny pro ověřování přípustnosti otázek, doplňujících 
otázek a časových lhůt, je tak zbytečná.


