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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmene článkov 49 a 50 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu týkajúcich sa 
spolupráce medzi parlamentnými výbormi
(2012/2012(REG))

Európsky parlament,

– so zreteľom na list svojho predsedu z 19. decembra 2013,

– so zreteľom na články 211 a 212 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0000/2014),

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

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

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii pre informáciu.
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Pozmeňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 49 – odsek 2 – pododsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

V prípade nelegislatívnych textov 
stanovisko obsahuje odporúčania k návrhu 
uznesenia predloženého gestorským 
výborom.

V prípade nelegislatívnych textov 
stanovisko obsahuje odporúčania k návrhu 
uznesenia predloženého gestorským 
výborom alebo pozmeňujúce návrhy k 
návrhu uznesenia tohto výboru. V 
druhom prípade sa odsek 4 neuplatňuje. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 2

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 49 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Platný text Pozmeňujúci návrh

Výbor požiadaný o stanovisko môže 
namiesto stanoviska prijať pozmeňujúce 
návrhy buď k legislatívnemu návrhu, 
alebo, ak ide o nelegislatívny text, k 
návrhu uznesenia gestorského výboru. 
Tieto pozmeňujúce návrhy predkladá v 
mene výboru požiadaného o stanovisko 
jeho predseda v lehote, ktorú v súlade s 
odsekom 3 stanovil gestorský výbor. V 
takomto prípade sa odsek 4 neuplatňuje. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 3

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 49 – odsek 2 – pododseky 3 a 4
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Platný text Pozmeňujúci návrh

Gestorský výbor hlasuje o pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhoch alebo o
odporúčaniach.

Gestorský výbor hlasuje o pozmeňujúcich 
návrhoch alebo odporúčaniach.

Stanoviská sa zaoberajú výhradne 
záležitosťami, ktoré patria do pôsobnosti 
výboru predkladajúceho stanovisko.

Stanoviská alebo pozmeňujúce návrhy sa 
zaoberajú výhradne záležitosťami, ktoré 
patria do pôsobnosti výboru 
predkladajúceho stanovisko.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 49 – odsek 3

Platný text Pozmeňujúci návrh

3. Gestorský výbor stanoví lehotu, v ktorej 
má výbor požiadaný o stanovisko 
poskytnúť svoje stanovisko, ak ho má
gestorský výbor vziať do úvahy. O každej 
zmene ohláseného časového rozvrhu 
gestorský výbor ihneď informuje výbor 
(výbory) požiadaný (požiadané) o 
stanovisko. Gestorský výbor neprijme 
konečné rozhodnutie pred uplynutím 
stanovenej lehoty.

3. Gestorský výbor stanoví lehotu, v ktorej 
má výbor požiadaný o stanovisko 
poskytnúť svoje stanovisko alebo 
pozmeňujúce návrhy, aby ich gestorský 
výbor mohol vziať do úvahy. O každej 
zmene ohláseného časového rozvrhu 
gestorský výbor ihneď informuje výbor 
(výbory) požiadaný (požiadané) o 
stanovisko. Gestorský výbor neprijme 
konečné rozhodnutie pred uplynutím 
stanovenej lehoty.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 5

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 50 – úvodná časť

Platný text Pozmeňujúci návrh

Ak bola otázka pôsobnosti postúpená 
Konferencii predsedov v zmysle článku 
188 ods. 2 alebo článku 48 a Konferencia 
predsedov sa na základe prílohy VII 

Ak bola otázka pôsobnosti postúpená 
Konferencii predsedov v zmysle 
článku 188 ods. 2 alebo článku 48 a 
Konferencia predsedov sa na základe 
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nazdáva, že vec patrí takmer v rovnakej 
miere do pôsobnosti dvoch alebo viacerých 
výborov, alebo že jej rôzne časti patria do 
pôsobnosti dvoch alebo viacerých výborov,
použije sa článok 49 a tieto doplňujúce 
ustanovenia:

prílohy VII nazdáva, že podstata veci patrí 
do pôsobnosti dvoch alebo viacerých 
výborov, môže rozhodnúť o pridružení 
týchto výborov v záujme ich užšej 
spolupráce. V takom prípade sa použije
článok 49 a tieto doplňujúce ustanovenia:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 50 – zarážky 1 až 5

Platný text Pozmeňujúci návrh

– časový rozvrh spoločne odsúhlasia 
dotknuté výbory;

a) časový rozvrh spoločne odsúhlasia 
dotknuté výbory;

– spravodajca a spravodajcovia výborov 
požiadaných o stanovisko sa navzájom 
informujú a usilujú sa o dosiahnutie 
dohody o textoch, ktoré predkladajú svojim 
výborom, a o svojich stanoviskách k 
pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom;

b) spravodajca a spravodajcovia výborov 
požiadaných o stanovisko sa navzájom 
informujú a usilujú sa o dosiahnutie 
dohody o textoch, ktoré predkladajú svojim 
výborom, a o svojich stanoviskách k 
pozmeňujúcim návrhom;

– zúčastnený predseda, spravodajca a 
spravodajcovia výborov požiadaných o 
stanovisko spolu identifikujú oblasti textu 
patriace do ich výlučných alebo 
spoločných pôsobností a odsúhlasia 
presné náležitosti ich spolupráce. V 
prípade nesúhlasu s vymedzením 
pôsobností sa vec na žiadosť jedného zo 
zúčastnených výborov predloží 
Konferencii predsedov, ktorá môže 
rozhodnúť o otázke príslušných 
pôsobností alebo o tom, že sa použije 
postup spoločných schôdzí výborov podľa 
článku 51; druhý pododsek článku 188 
ods. 2 sa uplatňuje primerane;

c) predseda a spravodajca každého 
pridruženého výboru sú prizvaní na:

– gestorský výbor prijme bez hlasovania
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
pridruženého výboru vo veciach, ktoré 
patria do výlučnej pôsobnosti 
pridruženého výboru. Ak gestorský výbor 
zamietne pozmeňujúce a doplňujúce 

– všetky schôdze príslušného výboru 
vrátane neformálnych schôdzí, schôdzí 
pracovných skupín a schôdzí tieňových 
spravodajcov,
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návrhy vo veciach, ktoré patria do 
spoločnej pôsobnosti gestorského výboru 
a pridruženého výboru, pridružený výbor 
môže predložiť tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy priamo Parlamentu;

– všetky verejné vypočutia,

– všetky schôdze rokovacích skupín podľa 
článku 70 ods. 3 a

– na všetky schôdze v rámci 
medziinštitucionálnych rokovaní, či už 
formálnych alebo neformálnych 
(tzv. trialógy),

ktoré sa zaoberajú príslušnou 
záležitosťou;

– v prípade zmierovacieho postupu o 
návrhu musí byť v delegácii Parlamentu 
zastúpený spravodajca každého 
pridruženého výboru.

d) v prípade zmierovacieho postupu o 
návrhu musí byť v delegácii Parlamentu 
zastúpený spravodajca každého 
pridruženého výboru.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 50 – odsek 1 a (nový)

Platný text Pozmeňujúci návrh

1a. Ak sú splnené podmienky uvedené v 
odseku 1 prvej vete a ak okrem toho jedna 
alebo viacero častí príslušnej veci patria 
do výlučnej pôsobnosti dvoch alebo 
viacerých výborov:

– zúčastnený predseda, spravodajca a 
spravodajcovia výborov požiadaných o 
stanovisko spoločne určia časti textu, 
ktoré patria do výlučnej pôsobnosti ich 
výboru; v prípade, že sa nezhodnú na 
vymedzení pôsobnosti, vec sa na žiadosť 
jedného zo zúčastnených výborov predloží 
Konferencii predsedov, ktorá môže 
rozhodnúť o otázke príslušných oblastí 
pôsobnosti alebo o tom, že sa uplatní 
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postup spoločných schôdzí výborov podľa 
článku 51; článok 188 ods. 2 druhý 
pododsek sa uplatňuje primerane;

– gestorský výbor prevezme bez 
hlasovania pozmeňujúce návrhy 
pridruženého výboru len v prípade 
záležitostí, ktoré patria do výlučnej 
pôsobnosti tohto pridruženého výboru. 

Or. fr


