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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmene článku 116 a prílohy II k rokovaciemu poriadku Parlamentu o hodine otázok
(2013/2083(REG))

Európsky parlament,

– so zreteľom na list svojho predsedu z 13. februára 2013,

– so zreteľom na články 211 a 212 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0000/2013),

1. sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedených zmien;

2. upozorňuje, že tieto zmeny nadobúdajú účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze;

3. rozhodol, že systém losovania, ktorý sa stanovuje na základe pozmeňujúcich návrhov a 
týka určenia poslancov, ktorí môžu položiť otázku, sa posúdi po skúšobnom období v 
trvaní...od ich nadobudnutia účinnosti;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii pre informáciu.

Pozmeňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 116

Platný text Pozmeňujúci návrh

1. Hodina otázok pre Komisiu sa koná na 
každej schôdzi v čase, o ktorom rozhodne 
Parlament na návrh Konferencie
predsedov.

1. Hodina otázok pre Komisiu sa koná na 
každej schôdzi v trvaní deväťdesiat minút 
ku špecifickej horizontálnej téme, o ktorej 
rozhodne Konferencia predsedov v zásade 
mesiac pred schôdzou.

2. Počas jednej schôdze smie poslanec 
položiť Komisii najviac jednu otázku.

2. Portfólio komisárov pozvaných 
Konferenciou predsedov súvisí so 
špecifickou horizontálnou témou. Na 
schôdzu sa prizvú najviac dvaja komisári, 
pričom je možné pozvať tretieho komisára 
v závislosti od špecifickej horizontálnej 
témy, ktorá bola zvolená pre hodinu 
otázok.

3. Otázky sa predkladajú písomne 
predsedovi, ktorý rozhodne o ich 
prípustnosti a o poradí ich zaradenia. 
Rozhodnutie sa ihneď oznámi autorovi 

3. Poslanci, ktorí položia otázku jednému 
z komisárov, sa vyberú na základe 
systému losovania, a to nasledujúcim 
spôsobom:
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otázky.
– tridsať minút pred začiatkom hodiny 
otázok sa k predsedníckemu stolu 
umiestnia dve urny; 
– poslanci, ktorí chcú položiť otázku, 
napíšu svoje mená na formulár a vložia 
formulár do jednej z urien;
– predseda otvorí hodinu otázok a ukončí 
možnosť prihlásiť sa;
– predseda vytiahne vždy jeden formulár a 
vyzve poslanca, ktorého meno je uvedené 
na formulári, aby položil otázku 
príslušnému komisárovi. Poslanec má na 
položenie otázky jednu minútu a komisár 
má dve minúty na odpoveď. Predseda 
môže výnimočne povoliť, aby akýkoľvek 
prítomný poslanec položil doplňujúcu 
otázku v dĺžke 30 sekúnd, pokiaľ sa 
domnieva, že si to odpoveď komisára 
zasluhuje. Komisár má na dodatočnú 
odpoveď dve minúty.

4. Podrobný postup sa riadi 
usmerneniami uvedenými v prílohe k
rokovaciemu poriadku.
5. V súlade s usmerneniami, ktoré 
vypracovala Konferencia predsedov, sa 
môžu konať osobitné hodiny otázok 
s Radou, predsedom Komisie, 
podpredsedom Komisie/vysokým 
predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku a predsedom 
Euroskupiny.

4. V súlade s usmerneniami, ktoré 
vypracovala Konferencia predsedov, sa 
môžu konať osobitné hodiny otázok 
s Radou, predsedom Komisie, 
podpredsedom Komisie/vysokým 
predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku a predsedom 
Euroskupiny.

_______________

Pozri prílohu II.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha II
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Platný text Pozmeňujúci návrh

[…] vypúšťa sa

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1) Súvislosti

Konferencia predsedov v júni v roku 2011 zmenila podobu hodiny otázok s Komisiou s 
cieľom zlepšiť jej kvalitu a plynulý priebeh. Nová podoba mala byť uplatňovaná skúšobne od 
septembra 2011 a pred definitívnym potvrdením prípadných zmien sa malo vykonať 
vyhodnotenie.

Konferencia predsedov na svojej schôdzi 17. januára 2013 prerokovala hodnotiacu správu o 
skúšobnom období, ktorú vypracoval a prezentoval podpredseda McMillan - Scott, a rozhodla 
sa potvrdiť zmenenú podobu hodiny otázok, ktorá by sa mala konať raz mesačne v trvaní 
deväťdesiatich minút.

Konferencia predsedov ďalej spresnila, že:

- počet zúčastnených komisárov by sa mal vo všeobecnosti obmedziť na dvoch komisárov 
na zasadnutí s možnosťou pozvať tretieho komisára v závislosti od témy;

- Konferencia predsedov by v zásade mala rozhodnúť o špecifickej téme, ktorá bude 
predmetom diskusie, jeden mesiac pred schôdzou s cieľom zabezpečiť prítomnosť 
príslušných komisárov; musí tu však existovať určitá flexibilita s cieľom uľahčiť 
plánovanie programu plenárnej schôdze.

Konferencia predsedov nakoniec rozhodla, že uplatňovaný systém prihlásenia sa zdvihnutím 
ruky bude nahradený systémom losovania, ktorý sa vyhodnotí neskôr.

Predseda informoval listom z 13. februára 2013 predsedu Výboru pre ústavné veci o tomto 
rozhodnutí a podľa článku 211 rokovacieho poriadku postúpil túto vec výboru na posúdenie s 
cieľom prípadnej zmeny článku 116 a prílohy II.

2) Zmena rokovacieho poriadku

Zmena článku 116 a prílohy II, ktorá je predmetom tohto návrhu správy, je v súlade s 
rozhodnutím Konferencie predsedov.

Jej hlavnými prvkami sú:

– výber poslancov, ktorí sú vyzvaní, aby položili otázku, na základe prihlásenia sa zdvihnutím 
ruky je nahradený systémom losovania, ktorý má zabezpečiť úplnú nestrannosť;

– otázky sa nepredkladajú vopred písomne a takisto sa vopred neoveruje ich prípustnosť;

– príloha II, v ktorej sa podrobne stanovujú usmernenia týkajúce sa overovania prípustnosti 
otázok, doplňujúcich otázok a časových lehôt, sa týmto stáva nadbytočnou.


