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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o přizpůsobení jednacího řádu Parlamentu revidované rámcové dohodě o vztazích mezi 
Evropským parlamentem a Komisí
(2010/2127(REG))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 127, 211 a 212 jednacího řádu,

– s ohledem na své rozhodnutí ze dne ... o revizi rámcové dohody o vztazích mezi 
Evropským parlamentem a Komisí (2010/2118(ACI))1,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0000/2010),

1. se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

2. upozorňuje, že změny vstupují v platnost prvním dnem po vstupu revidované rámcové 
dohody v platnost;

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

Pozměňovací návrh 1

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Nedodržení pravidel pro zpracování 
důvěrných dokumentů může vést k použití 
opatření stanovených v článku 153.
(Toto ustanovení nahrazuje přílohu VIII 
část A odst. 5, který bude v případě přijetí 
tohoto pozměňovacího návrhu zrušen.)

Or. en

(Pozměňovací návrh k čl. 9 odst. 3 pododstavci 3a (novému) a pozměňovací návrh k čl. 23 
odst. 11a (novému) patří k sobě a mělo by se o nich hlasovat společně.)

Pozměňovací návrh 2

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 23 – odst. 11 a (nový)

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(...)....
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Původní znění Pozměňovací návrh

11a. Předsednictvo stanoví pravidla pro 
zpracování důvěrných dokumentů, jimiž 
se Parlament a jeho orgány budou řídit, 
a přihlédne přitom k jakékoli 
interinstitucionální dohodě uzavřené 
v této věci. Tato pravidla se zveřejní 
v Úředním věstníku Evropské unie 
a připojí se k tomuto jednacímu řádu.
(Toto ustanovení nahrazuje přílohu VIII 
část A odst. 1 čtvrtý pododstavec, který 
bude v případě přijetí tohoto
pozměňovacího návrhu zrušen.)

Or. en

(Pozměňovací návrh k čl. 9 odst. 3 pododstavci 3a (novému) a pozměňovací návrh k čl. 23 
odst. 11a (novému) patří k sobě a mělo by se o nich hlasovat společně.)

Pozměňovací návrh 3

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 35

Původní znění Pozměňovací návrh

Legislativní a pracovní plán Komise Pracovní plán Komise

1. Parlament společně s Komisí a Radou 
stanoví legislativní plán Evropské unie.

1. Parlament společně s Komisí a Radou 
stanoví legislativní plán Evropské unie.

Parlament a Komise spolupracují při 
přípravě legislativního a pracovního plánu 
Komise v souladu s časovým 
harmonogramem a postupy dohodnutými 
mezi oběma orgány a připojenými k 
tomuto jednacímu řádu.

Parlament a Komise spolupracují při 
přípravě pracovního plánu Komise – jímž 
Komise přispívá k přijímání jednoletých 
a víceletých programů Unie – v souladu
s časovým harmonogramem a postupy 
dohodnutými mezi oběma orgány
a připojenými k tomuto jednacímu řádu.

2. V naléhavých a nepředvídaných 
případech může kterýkoli orgán ze svého 
vlastního podnětu a v souladu s postupy 
stanovenými ve Smlouvách navrhnout 
přidání legislativního opatření k opatřením 
navrženým v legislativním plánu.

2. V naléhavých a nepředvídaných 
případech může kterýkoli orgán ze svého 
vlastního podnětu a v souladu s postupy 
stanovenými ve Smlouvách navrhnout 
přidání legislativního opatření k opatřením 
navrženým v pracovním plánu.

3. Předseda zasílá usnesení přijaté 3. Předseda zasílá usnesení přijaté 
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Parlamentem ostatním orgánům, které se 
účastní legislativního procesu Evropské 
unie, a parlamentům členských států.

Parlamentem ostatním orgánům, které se 
účastní legislativního procesu Evropské 
unie, a parlamentům členských států.

Předseda požádá Radu o stanovisko
k ročnímu legislativnímu a pracovnímu 
plánu Komise a usnesení Parlamentu.

Předseda požádá Radu o stanovisko
k pracovnímu plánu Komise a usnesení 
Parlamentu.

4. Pokud není orgán schopen splnit 
stanovený časový harmonogram, oznámí 
ostatním orgánům důvody prodlení 
a navrhne nový časový harmonogram.

4. Pokud není orgán schopen splnit 
stanovený časový harmonogram, oznámí 
ostatním orgánům důvody prodlení 
a navrhne nový časový harmonogram.

Or. en

Odůvodnění

Roční legislativní a pracovní plán Komise se nahrazuje pracovním plánem. Jedná se 
o přizpůsobení ustanovením nového bodu 41c rámcové dohody.

Pozměňovací návrh 4

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 43 – odst. 1 – pododstavec 3

Původní znění Pozměňovací návrh

Pokud je návrh uveden v ročním 
legislativním plánu, může příslušný výbor 
rozhodnout o jmenování zpravodaje, který 
sleduje vypracovávání návrhu.

Pokud je návrh uveden v pracovním plánu, 
může příslušný výbor rozhodnout
o jmenování zpravodaje, který sleduje 
vypracovávání návrhu.

Or. en

Odůvodnění

Roční legislativní a pracovní plán Komise se nahrazuje pracovním plánem.

Pozměňovací návrh 5

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 44 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Dokud stanovisko, které Komise 
k podnětu zaujala, neobdrží, výbor svou 
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zprávu nepřijme.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o přizpůsobení ustanovením nového bodu 31 rámcové dohody.

Pozměňovací návrh 6

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 45 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Po rozhodnutí o postupu, kterým je třeba 
se řídit, a pokud se nepoužije článek 46, 
jmenuje výbor z členů nebo stálých 
náhradníků zpravodaje k návrhu 
legislativního aktu, pokud tak již neučinil 
na základě ročního legislativního 
a pracovního plánu dohodnutého podle 
článku 35.

2. Po rozhodnutí o postupu, kterým je třeba 
se řídit, a pokud se nepoužije článek 46, 
jmenuje výbor z členů nebo stálých 
náhradníků zpravodaje k návrhu 
legislativního aktu, pokud tak již neučinil 
na základě pracovního plánu dohodnutého 
podle článku 35.

Or. en

Odůvodnění

Roční legislativní a pracovní plán Komise se nahrazuje pracovním plánem.

Pozměňovací návrh 7

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 90 – odst. 1 – pododstavec -1 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

1. O svém záměru navrhnout zahájení 
jednání informuje Komise Parlament 
současně s Radou. Když Komise 
předkládá Radě k přijetí návrhy směrnic 
pro jednání, předkládá tyto návrhy 
současně i Parlamentu.

Or. en
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Odůvodnění

Jedná se o přizpůsobení novým ustanovením přílohy 3 bodů 1 a 2 rámcové dohody.

Pozměňovací návrh 8

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 90 – odst. 4

Původní znění Pozměňovací návrh

4. Během vyjednávání informují Komise 
a Rada příslušný výbor pravidelně a úplně 
o jeho průběhu, v případě potřeby důvěrně. 

4. Během vyjednávání informují Komise 
a Rada příslušný výbor pravidelně a úplně 
o jeho průběhu, v případě potřeby důvěrně. 
Předtím než dohodu parafuje, Komise 
vysvětlí, zda a jak byly připomínky 
Parlamentu začleněny do projednávaného 
textu. Pokud připomínky Parlamentu do 
textu začleněny nebyly, vysvětlí Komise, 
z jakých důvodů.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o přizpůsobení novým ustanovením přílohy 3 bodu 4 rámcové dohody.

Pozměňovací návrh 9

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 91 – odst. - 1 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Komise současně a včas informuje Radu 
a Parlament o svém záměru předložit 
Radě návrh na prozatímní uplatňování 
nebo pozastavení uplatňování 
mezinárodní dohody a uvede přitom své 
důvody.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o přizpůsobení novým ustanovením přílohy 3 bodů 6 a 7 rámcové dohody.
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Pozměňovací návrh 10

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 137 – odst. 1 – pododstavec 1 

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Před každým dílčím zasedáním sestaví 
Konference předsedů návrh pořadu jednání 
na základě doporučení Konference 
předsedů výborů a s ohledem na schválený
roční legislativní a pracovní plán uvedený 
v článku 35.

1. Před každým dílčím zasedáním sestaví 
Konference předsedů návrh pořadu jednání 
na základě doporučení Konference 
předsedů výborů a s ohledem na schválený 
pracovní plán uvedený v článku 35.

Or. en

Odůvodnění

Roční legislativní a pracovní plán Komise se nahrazuje pracovním plánem.

Pozměňovací návrh 11

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 193 – odst. 2 – výkladový pododstavec 3 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Ustanovení tohoto odstavce se vykládají 
v souladu s bodem 40 rámcové dohody 
o vztazích mezi Evropským parlamentem 
a Komisí (příloha XIV).

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha II – část A – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Otázka je nepřípustná, jestliže byla 
stejná nebo podobná otázka položena 
a zodpovězena během předchozích tří 
měsíců, pokud nevyvstaly nové skutečnosti 
nebo se tazatel nesnaží získat další 

3. Otázka je nepřípustná, jestliže byla 
stejná nebo podobná otázka položena 
a zodpovězena během předchozích tří 
měsíců nebo jestliže již Komise o svém 
postoji k předmětu této otázky Parlament 
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informace. V prvním případě je tazateli 
předána kopie otázky a odpovědi.

informovala prostřednictvím písemného 
sdělení o dalším postupu, pokud 
nevyvstaly nové skutečnosti nebo se tazatel 
nesnaží získat další informace. V prvním 
případě je tazateli předána kopie otázky
a odpovědi.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o přizpůsobení novým ustanovením bodu 14 rámcové dohody.

Pozměňovací návrh 13

Jednací řád Evropského parlamentu
Příloha III – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Pokud byla během předcházejících šesti 
měsíců položena a zodpovězena totožná 
nebo podobná otázka, předá sekretariát 
autorovi kopii předchozí otázky 
a odpovědi. Nová otázka nebude 
předložena adresátu, pokud autor 
neodkazuje na nové významné skutečnosti 
nebo nepožaduje-li další informace.

3. Pokud byla během předcházejících šesti 
měsíců položena a zodpovězena totožná 
nebo podobná otázka nebo pokud již 
Komise o svém postoji k předmětu této 
otázky Parlament informovala 
prostřednictvím písemného sdělení 
o dalším postupu, předá sekretariát 
autorovi kopii předchozí otázky 
a odpovědi. Nová otázka nebude 
předložena adresátu, pokud autor 
neodkazuje na nové významné skutečnosti 
nebo nepožaduje-li další informace.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o přizpůsobení novým ustanovením bodu 14 rámcové dohody.


