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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o prispôsobení rokovacieho poriadku Parlamentu revidovanej rámcovej dohode o 
vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou
(2010/2127(REG))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 127, 211 a 212 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na svoje rozhodnutie z ... o revízii rámcovej dohody o vzťahoch medzi 
Európskym parlamentom a Komisiou (2010/2118(ACI))1,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0000/2010),

1. sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedenej zmeny;

2. upozorňuje, že táto zmena nadobúda účinnosť v prvý deň po nadobudnutí platnosti 
revidovanej rámcovej dohody;

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nedodržanie pravidiel týkajúcich sa 
zaobchádzania s dôvernými dokumentmi 
môže viesť k uplatneniu opatrení 
stanovených v článku 153.
(Toto ustanovenie nahrádza prílohu VIII 
časť A ods. 5, ktorý sa v prípade prijatia 
tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu vypustí.)

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 9 ods. 3 pododsek 3a (nový) a pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh k článku 23 ods. 11a (nový) spolu súvisia a malo by sa o nich hlasovať 

spoločne.)

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(....)....
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 23 – odsek 11a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11a. Predsedníctvo ustanoví pravidlá 
týkajúce sa zaobchádzania Parlamentu a 
jeho orgánov s dôvernými dokumentmi, 
pričom zohľadní všetky 
medziinštitucionálne dohody uzatvorené v 
tejto oblasti. Tieto pravidlá sa uverejnia v 
Úradnom vestníku Európskej únie a 
uvedú sa v prílohe k tomuto rokovaciemu 
poriadku.
(Toto ustanovenie nahrádza prílohu VIII 
časť A ods. 1 pododsek 4, ktorý sa v 
prípade prijatia tohto pozmeňujúceho a 
doplňujúceho návrhu vypustí .)

Or. en

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 9 ods. 3 pododsek 3a (nový) a pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh k článku 23 ods. 11a (nový) spolu súvisia a malo by sa o nich hlasovať 

spoločne.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 35

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Legislatívny a pracovný program Komisie Pracovný program Komisie
1. Parlament spoločne s Komisiou a Radou 
stanovujú legislatívny plán Európskej únie.

1. Parlament spoločne s Komisiou a Radou 
stanovujú legislatívny plán Európskej únie.

Parlament a Komisia spolupracujú pri 
príprave legislatívneho a pracovného 
programu Komisie v súlade s časovým 
rozvrhom a opatreniami, na ktorých sa 
dohodli, a ktoré sú uvedené v prílohe 
rokovacieho poriadku.

Parlament a Komisia spolupracujú pri 
príprave pracovného programu Komisie, 
ktorým prispieva Komisia k ročnému a 
viacročnému plánovaniu Únie, a to v 
súlade s časovým rozvrhom a opatreniami, 
na ktorých sa dohodli a ktoré sú uvedené v 
prílohe rokovacieho poriadku.

2. V prípade naliehavých a nepredvídaných 
okolností môže ktorákoľvek inštitúcia z 

2. V prípade naliehavých a nepredvídaných 
okolností môže ktorákoľvek inštitúcia z 
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vlastného podnetu a v súlade s postupmi 
stanovenými v zmluvách navrhnúť 
doplnenie ročného legislatívneho a
pracovného programu o ďalšie legislatívne 
opatrenie.

vlastného podnetu a v súlade s postupmi 
stanovenými v zmluvách navrhnúť 
doplnenie pracovného programu o ďalšie 
legislatívne opatrenie.

3. Predseda postúpi uznesenie prijaté 
Parlamentom ostatným inštitúciám, ktoré 
sa zúčastňujú na legislatívnom procese 
Európskej únie, a parlamentom členských 
štátov.

3. Predseda postúpi uznesenie prijaté 
Parlamentom ostatným inštitúciám, ktoré 
sa zúčastňujú na legislatívnom procese 
Európskej únie, a parlamentom členských 
štátov.

Predseda požiada Radu o stanovisko k 
ročnému legislatívnemu a pracovnému 
programu Komisie, ako aj k uzneseniu 
Parlamentu.

Predseda požiada Radu o stanovisko k 
pracovnému programu Komisie, ako aj k 
uzneseniu Parlamentu.

4. Ak niektorá inštitúcia nie je schopná 
dodržať stanovený časový rozvrh, oznámi 
ostatným inštitúciám dôvod omeškania a 
navrhne nový časový rozvrh.

4. Ak niektorá inštitúcia nie je schopná 
dodržať stanovený časový rozvrh, oznámi 
ostatným inštitúciám dôvod omeškania a 
navrhne nový časový rozvrh.

Or. en

Odôvodnenie

Ročný legislatívny a pracovný program Komisie sa nahrádza pracovným programom. Ide o 
prispôsobenie novým ustanoveniam odseku 41c (nový) rámcovej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 43 – odsek 1 – pododsek 3

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak je návrh uvedený v ročnom 
legislatívnom programe, môže gestorský 
výbor rozhodnúť, že určí spravodajcu, 
ktorý bude sledovať prípravu návrhu.

Ak je návrh uvedený v pracovnom
programe, môže gestorský výbor 
rozhodnúť, že určí spravodajcu, ktorý bude 
sledovať prípravu návrhu.

Or. en

Odôvodnenie

Ročný legislatívny a pracovný program Komisie sa nahrádza pracovným programom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 44 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výbor neprijme svoju správu, kým 
nedostane stanovisko Komisie k iniciatíve.

Or. en

Odôvodnenie

Prispôsobenie novým ustanoveniam odseku 31 (nový) rámcovej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 45 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Podľa rozhodnutia o ďalšom postupe a v 
prípade, že sa nepoužije článok 46, výbor 
vymenuje spomedzi svojich členov alebo 
stálych náhradníkov spravodajcu pre návrh 
legislatívneho aktu, ak tak už neurobil na 
základe ročného legislatívneho a
pracovného programu prijatého podľa 
článku 35. 

2. Podľa rozhodnutia o ďalšom postupe a v 
prípade, že sa nepoužije článok 46, výbor 
vymenuje spomedzi svojich členov alebo 
stálych náhradníkov spravodajcu pre návrh 
legislatívneho aktu, ak tak už neurobil na 
základe pracovného programu prijatého 
podľa článku 35. 

Or. en

Odôvodnenie

Ročný legislatívny a pracovný program Komisie sa nahrádza pracovným programom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 90 – odsek 1 – pododsek -1 (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia informuje Parlament o svojom 
zámere navrhnúť začiatok rokovaní v 
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rovnakom čase, ako o tom informuje 
Radu. Keď Komisia predkladá návrh 
smerníc na rokovania s tým, aby ich 
schválila Rada, zároveň ich predkladá 
Parlamentu.

Or. en

Odôvodnenie

Prispôsobenie novým ustanoveniam prílohy 3 ods. 1 a 2 rámcovej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 90 – odsek 4

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Počas rokovaní Komisia a Rada 
pravidelne a dôsledne informujú gestorský 
výbor o pokroku v rokovaniach, v prípade 
potreby na dôvernej úrovni. 

4. Počas rokovaní Komisia a Rada 
pravidelne a dôsledne informujú gestorský 
výbor o pokroku v rokovaniach, v prípade 
potreby na dôvernej úrovni. Komisia pred 
iniciovaním dohody vysvetlí, či a ako boli 
pripomienky Parlamentu začlenené do 
textu dokumentov, ktoré sú predmetom 
rokovania. Ak dané pripomienky neboli 
začlenené do textu, Komisia uvedie 
príslušné dôvody.

Or. en

Odôvodnenie

Prispôsobenie novým ustanoveniam prílohy 3 ods. 4 (nový) rámcovej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 91 – odsek -1 (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia včas a súčasne informuje Radu 
a Parlament o svojom úmysle navrhnúť 
Rade predbežné vykonávanie alebo 
pozastavenie medzinárodnej dohody 
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a o príslušných dôvodoch.

Or. en

Odôvodnenie

Prispôsobenie novým ustanoveniam prílohy 3 ods. 6 a 7 rámcovej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 137 – odsek 1 – pododsek 1 

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pred každou schôdzou vypracuje 
Konferencia predsedov návrh programu na 
základe odporúčaní Konferencie predsedov 
výborov a s ohľadom na schválený ročný 
legislatívny a pracovný program podľa 
článku 35.

1. Pred každou schôdzou vypracuje 
Konferencia predsedov návrh programu na 
základe odporúčaní Konferencie predsedov 
výborov a s ohľadom na schválený 
pracovný program podľa článku 35.

Or. en

Odôvodnenie

Ročný legislatívny a pracovný program Komisie sa nahrádza pracovným programom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 193 – odsek 2 – výklad pododseku 3a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ustanovenia tohto odseku sa vykladajú v 
súlade s odsekom 40 rámcovej dohody o 
vzťahoch medzi Európskym parlamentom a 
Komisiou (príloha XIV).

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha II – časť A – odsek 3

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Otázka je neprípustná, ak bola rovnaká 
alebo podobná otázka položená a 
zodpovedaná v priebehu predchádzajúcich 
troch mesiacov a v danej veci nenastali 
nové skutočnosti alebo autor otázky 
nezisťuje ďalšie informácie. V prvom 
prípade sa autorovi otázky poskytne kópia 
otázky a odpovede.

3. Otázka je neprípustná, ak bola rovnaká 
alebo podobná otázka položená a 
zodpovedaná v priebehu predchádzajúcich 
troch mesiacov alebo ak už Komisia
informovala Parlament o svojom 
stanovisku k problémom nastoleným v 
danej otázke formou nadväzujúceho 
písomného oznámenia a v danej veci 
nenastali nové skutočnosti alebo autor 
otázky nezisťuje ďalšie informácie. V 
prvom prípade sa autorovi otázky poskytne 
kópia otázky a odpovede.

Or. en

Odôvodnenie

Prispôsobenie novým ustanoveniam odseku 14 rámcovej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha III – odsek 3

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak bola počas predchádzajúcich šiestich 
mesiacov položená a zodpovedaná rovnaká 
alebo podobná otázka, sekretariát poskytne 
kópiu predchádzajúcej otázky a odpovede 
autorovi. Nová otázka sa adresátom 
nepostúpi, ak sa autor neodvoláva na nové 
významné skutočnosti alebo nepožaduje 
ďalšie informácie.

3. Ak bola počas predchádzajúcich šiestich 
mesiacov položená a zodpovedaná rovnaká 
alebo podobná otázka alebo ak už Komisia 
informovala Parlament o svojom 
stanovisku k problémom nastoleným v 
danej otázke formou nadväzujúceho 
písomného oznámenia, sekretariát 
poskytne kópiu predchádzajúcej otázky a 
odpovede autorovi. Nová otázka sa 
adresátom nepostúpi, ak sa autor 
neodvoláva na nové významné skutočnosti 
alebo nepožaduje ďalšie informácie.

Or. en
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Odôvodnenie

Prispôsobenie novým ustanoveniam odseku 14 rámcovej dohody.


