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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o změně článků 49 a 50 jednacího řádu Evropského parlamentu týkající se spolupráce 
mezi parlamentními výbory
(2012/2012(REG))

Evropský parlament,

– s ohledem na dopis svého předsedy ze dne 19. prosince 2013,

– s ohledem na články 211 a 212 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0000/2014),

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

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

3. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.
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Pozměňovací návrh 1

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 49 – odst. 2 – pododstavec 2

Původní znění Pozměňovací návrh

U nelegislativních textů obsahuje 
stanovisko návrhy k začlenění do návrhu 
usnesení předloženého příslušným 
výborem.

U nelegislativních textů obsahuje 
stanovisko návrhy k začlenění do návrhu 
usnesení předloženého příslušným 
výborem nebo pozměňovací návrhy k 
návrhu usnesení tohoto výboru. V 
takovém případě se odstavec 4 nepoužije.  

Or. fr

Pozměňovací návrh 2

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 49 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Výbor, od něhož se žádá stanovisko, může 
namísto stanoviska přijmout pozměňovací 
návrhy buď k legislativnímu návrhu, 
nebo – v případě nelegislativního textu – k 
návrhu usnesení předloženému 
příslušným výborem. Tyto pozměňovací 
návrhy předloží za výbor, od něhož se 
žádá stanovisko, jeho předseda ve lhůtě 
stanovené příslušným výborem podle 
odstavce 3. V takovém případě se odstavec 
4 nepoužije. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 3

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 49 – odst. 2 – pododstavce 3 a 4
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Původní znění Pozměňovací návrh

O těchto návrzích na změnu textu a
návrzích k začlenění do usnesení příslušný 
výbor hlasuje.

O těchto návrzích na změnu textu, návrzích 
k začlenění do usnesení nebo 
pozměňovacích návrzích příslušný výbor 
hlasuje.

Stanovisko se zabývá pouze záležitostmi, 
které spadají do příslušnosti výboru, který 
jej předkládá.

Stanovisko nebo pozměňovací návrhy se 
zabývají pouze záležitostmi, které spadají 
do příslušnosti výboru, který jej předkládá.

Or. fr

Pozměňovací návrh 4

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 49 – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Příslušný výbor stanoví lhůtu, v níž musí 
výbor, od něhož se žádá stanovisko, toto 
stanovisko zaujmout, aby je mohl příslušný 
výbor vzít v úvahu. Jakékoli změny 
oznámených lhůt musí příslušný výbor 
neprodleně sdělit výboru nebo výborům, 
od nichž se stanovisko žádá. Příslušný 
výbor nesmí dospět ke konečným závěrům 
před uplynutím uvedené lhůty.

3. Příslušný výbor stanoví lhůtu, v níž musí 
výbor, od něhož se žádá stanovisko, toto 
stanovisko zaujmout nebo přijmout 
pozměňovací návrhy, aby je mohl 
příslušný výbor vzít v úvahu. Jakékoli 
změny oznámených lhůt musí příslušný 
výbor neprodleně sdělit výboru nebo 
výborům, od nichž se stanovisko žádá. 
Příslušný výbor nesmí dospět ke konečným 
závěrům před uplynutím uvedené lhůty.

Or. fr

Pozměňovací návrh 5

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 50 – návětí

Původní znění Pozměňovací návrh

Pokud je Konferenci předsedů postoupena 
otázka příslušnosti v souladu s čl. 188 odst. 
2 nebo článkem 48 a Konference předsedů 
se domnívá, že záležitost spadá na základě 
přílohy VII jednacího řádu téměř stejnou 

Pokud je Konferenci předsedů postoupena 
otázka příslušnosti v souladu s čl. 188 odst. 
2 nebo článkem 48 a Konference předsedů 
se domnívá, že záležitost věcně spadá na 
základě přílohy VII jednacího řádu do 
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měrou do působnosti dvou nebo více 
výborů nebo že různé části dané záležitosti 
spadají do působnosti dvou nebo více 
výborů, použije se článek 49 spolu s níže 
uvedenými ustanoveními:

působnosti dvou nebo více výborů, může 
rozhodnout o přidružení těchto výborů, 
aby pracovaly v užší spolupráci. V 
takovém případě se použije článek 49 
spolu s níže uvedenými ustanoveními:

Or. fr

Pozměňovací návrh 6

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 50 – odrážky 1 – 5

Původní znění Pozměňovací návrh

– na harmonogramu se společně dohodnou 
zúčastněné výbory;

a) na harmonogramu se společně dohodnou 
zúčastněné výbory;

– zpravodaj a navrhovatelé se vzájemně 
informují a snaží se dohodnout se na 
zněních, která předkládají výborům, a na 
postoji k pozměňovacím návrhům;

b) zpravodaj a navrhovatelé se vzájemně 
informují a snaží se dohodnout se na 
zněních, která předkládají výborům, a na 
postoji k pozměňovacím návrhům;

– předsedové zúčastněných výborů, 
zpravodaj a navrhovatelé společně určí 
části textu, které spadají do jejich výlučné 
nebo společné působnosti, a snaží se 
dohodnout se na přesných podmínkách 
své spolupráce. V případě, že není 
dosaženo dohody o vymezení působnosti, 
předloží se věc na žádost jednoho ze 
zúčastněných výborů Konferenci 
předsedů, která může rozhodnout o otázce 
jejich působnosti, nebo o tom, že se 
uplatní postup společných schůzí výborů 
podle článku 51; čl. 188 odst. 2 druhý 
pododstavec se použije obdobně;

c) předseda a zpravodaj z každého 
přidruženého výboru je pozván: 

– příslušný výbor přijme bez hlasování 
pozměňovací návrhy přidruženého 
výboru, pokud se týkají záležitostí, které 
náleží do výlučné působnosti 
přidruženého výboru. Pokud příslušný 
výbor zamítne pozměňovací návrhy, jež 
náleží do společné působnosti tohoto 
výboru a přidruženého výboru, může 
přidružený výbor tyto pozměňovací návrhy 

– na všechny schůze příslušného výboru, 
včetně neformálních schůzí, schůzí 
pracovních skupin a schůzí stínových 
zpravodajů,
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předložit přímo Parlamentu;

– na všechna veřejná slyšení,

– na všechny schůze vyjednávacího týmu 
podle čl. 70 odst. 3, a

– na všechny schůze v rámci 
interinstitucionálních jednání, formálních 
či neformálních (třístranné rozhovory),

které se příslušnou otázkou zabývají;

– v případě dohodovacího řízení o návrhu 
musí být v delegaci Parlamentu 
navrhovatel z každého přidruženého 
výboru.

d) v případě dohodovacího řízení o návrhu 
musí být v delegaci Parlamentu 
navrhovatel z každého přidruženého 
výboru.

Or. fr

Pozměňovací návrh 7

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 50 – odst. 1 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

1a. Pokud jsou splněny podmínky odst. 1 
první věty a pokud mimoto různé části 
dané záležitosti spadají do výlučné 
působnosti dvou nebo více výborů:

– předsedové zúčastněných výborů, 
zpravodaj a navrhovatelé společně určí 
části textu, které spadají do výlučné 
působnosti jejich výboru.  V případě, že 
není dosaženo dohody o vymezení 
působnosti, předloží se věc na žádost 
jednoho ze zúčastněných výborů 
Konferenci předsedů, která může 
rozhodnout o otázce jejich působnosti, 
nebo o tom, že se uplatní postup 
společných schůzí výborů podle článku 
51.  Ustanovení čl. 188 odst. 2 druhého 
pododstavce se použije obdobně.

– příslušný výbor převezme bez hlasování 
pozměňovací návrhy přidruženého 
výboru, pouze pokud se týkají záležitostí, 
které náleží do výlučné působnosti tohoto 
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přidruženého výboru. 

Or. fr


