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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o změně článků 87a a 88 jednacího řádu Evropského parlamentu
(2009/2195(REG))

Evropský parlament,

– s ohledem na dopis předsedy Evropského parlamentu ze dne 9. října 2009,

– s ohledem na články 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 
2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. května 2010 o přenesení zákonodárné pravomoci2,

– s ohledem na články 211 a 212 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0000/2011),

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

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

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

Pozměňovací návrh 1

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 87 a

Původní znění Pozměňovací návrh

Pokud je pravomoc doplňovat či měnit 
některé prvky legislativního aktu, které 
nejsou podstatné, přenesena legislativním 
aktem na Komisi, příslušný výbor:

1. Pokud Komise předá Parlamentu akt
v přenesené pravomoci, postoupí předseda 
akt výboru věcně příslušnému pro 
základní legislativní akt, který může 
rozhodnout o jmenování zpravodaje pro 
projednání jednoho nebo více aktů
v přenesené pravomoci.

– projedná návrhy aktů v přenesené 
pravomoci, pokud jsou předány 
Parlamentu k přezkumu;

– může Parlamentu prostřednictvím 
                                               
1 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
2 Úř. věst. C 81E, 15.3.2011, s. 6.
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návrhu usnesení předložit vhodný návrh
v souladu s ustanoveními legislativního 
aktu.

Obdobně se použijí ustanovení čl. 88 odst. 
1, 2 a 3.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 87 a – odst. 2 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Předseda oznámí Parlamentu datum 
obdržení aktu ve všech úředních jazycích. 
Lhůta pro případnou námitku začíná 
běžet počínaje tímto dnem. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 3

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 87 a – odst. 3 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Věcně příslušný výbor může v souladu
s ustanoveními základního legislativního 
aktu předložit Parlamentu odůvodněný 
návrh usnesení. Návrh může obsahovat 
žádost, aby Komise předložila nový akt
v přenesené pravomoci, přičemž by 
zohlednila doporučení Parlamentu.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 4

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 87 a – odst. 4 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

4. Pokud věcně příslušný výbor deset dní 
před zahájením dílčího zasedání, které 
předchází uplynutí lhůty stanovené
v odstavci 5, nepředložil návrh usnesení, 
může Konference předsedů na základě 
jednoho nebo více návrhů usnesení 
předložených politickou skupinou nebo 
nejméně čtyřiceti poslanci rozhodnout, že 
záležitost bude zařazena na pořad jednání 
výše uvedeného dílčího zasedání.

Or. fr

Pozměňovací návrh 5

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 87 a – odst. 5 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

5. Parlament rozhodne většinou podle 
článku 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie ve lhůtě stanovené 
základním legislativním aktem. Předseda 
informuje Radu a Komisi o přijatém 
postoji. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 6

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 87 a – odst. 6 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

6. Pokud věcně příslušný výbor před 
uplynutím lhůty stanovené základním 
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legislativním aktu doporučí, aby 
Parlament nevznesl námitku k aktu
v přenesené pravomoci:
– informuje o tom dopisem
s odůvodněním Konferenci předsedů 
výborů a předloží v tomto ohledu 
doporučení;
– pokud není na následující schůzi 
Konference předsedů výborů vznesena 
žádná námitka, předseda uvědomí 
předsedu Parlamentu, který o této 
skutečnosti co nejdříve uvědomí plénum;
– pokud se do dvaceti čtyř hodin po 
oznámení v plénu politická skupina nebo 
nejméně čtyřicet poslanců vysloví proti 
doporučení, o doporučení se hlasuje; 
– pokud v této lhůtě není vznesena žádná 
námitka, doporučení se považuje za 
schválené;
– předseda informuje Radu a Komisi
o přijatém postoji;
– po přijetí tohoto doporučení je jakýkoli 
návrh námitky k aktu v přenesené 
pravomoci nepřípustný.

Or. fr

Pozměňovací návrh 7

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 87 a – odst. 7 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

7. Věcně příslušný výbor může v souladu
s ustanoveními základního legislativního 
aktu z vlastního podnětu předložit 
Parlamentu odůvodněný návrh 
ustanovení, kterým se částečně nebo zcela 
ruší přenesení pravomocí stanovené tímto 
aktem. Parlament rozhoduje většinou 
podle článku 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 8

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 88 – název

Původní znění Pozměňovací návrh

Prováděcí opatření Prováděcí akty

Or. fr

Pozměňovací návrh 9

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 88 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Pokud Komise předloží Parlamentu 
návrh prováděcích opatření, postoupí 
předseda návrh opatření výboru 
příslušnému pro akt, k němuž se prováděcí 
opatření vztahují. Bylo-li při projednávání 
základního aktu využito postupu
s přidruženými výbory, příslušný výbor 
vyzve přidružené výbory, aby ústně nebo 
dopisem sdělily své názory.

1. Pokud Komise předloží Parlamentu 
návrh prováděcího aktu, postoupí předseda 
tento návrh výboru věcně příslušnému pro 
základní legislativní akt, který může 
rozhodnout o jmenování zpravodaje pro 
projednání jednoho nebo několika aktů
v přenesené pravomoci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 10

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 88 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Předseda příslušného výboru stanoví 
pro členy lhůtu, během níž mohou 
navrhnout, aby výbor vznesl proti návrhu 
opatření námitky. Považuje-li to výbor za 

2. Věcně příslušný výbor může 
Parlamentu předložit odůvodněný návrh 
usnesení, který uvádí, že návrh 
prováděcího aktu překračuje prováděcí 
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vhodné, může se rozhodnout jmenovat 
zpravodaje z řad svých členů nebo stálých 
náhradníků. Pokud má výbor námitky 
proti návrhu opatření, předloží návrh 
usnesení proti přijetí návrhu opatření, 
který může také obsahovat změny, jež by 
měly být zapracovány do návrhu opatření.

pravomoci stanovené základním 
legislativním aktu nebo z jiných důvodů 
neodpovídá právu Unie.

Pokud v příslušné lhůtě, která běží od 
data obdržení návrhu opatření, Parlament 
přijme takové usnesení, požádá předseda 
Komisi, aby vzala návrh opatření zpět 
nebo jej změnila nebo aby předložila 
návrh v rámci příslušného legislativního 
postupu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 11

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 88 – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Pokud se před uplynutím lhůty nekoná 
žádné dílčí zasedání, má se za to, že je 
právo na odpověď přeneseno na příslušný 
výbor. Tato odpověď má formu dopisu 
předsedy příslušného výboru příslušnému 
členu Komise a dává se na vědomí všem 
poslancům Parlamentu.

3. Návrh usnesení může obsahovat žádost, 
aby Komise vzala zpět akt nebo návrh 
aktu, aby jej pozměnila s ohledem na 
námitky Parlamentu nebo aby předložila 
nový legislativní návrh. Předseda 
informuje Radu a Komisi o přijatém 
postoji. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 12

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 88 – odst. 4 – návětí  

Původní znění Pozměňovací návrh

4. Pokud prováděcí opatření, která 
připravuje Komise, spadají pod regulativní 
postup s kontrolou, odstavec 3 se nepoužije

4. Pokud prováděcí akty, které připravuje 
Komise, spadají pod regulativní postup
s kontrolou podle rozhodnutí Rady 
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a odstavce 1 a 2 se doplňují takto: 1999/468/ES ze dne 28. června 1999
o postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi, použijí se 
následující doplňující ustanovení:

Or. fr

Pozměňovací návrh 13

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 88 – odst. 4 – písm. a

Původní znění Pozměňovací návrh

a) lhůta pro přezkum začíná běžet po 
předložení návrhu opatření Parlamentu 
ve všech úředních jazycích. V případě, že 
jsou uplatňovány kratší lhůty (čl. 5a odst. 
5 písm. b) rozhodnutí Rady 1999/468/ES
o postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi), a 
v naléhavých případech (čl. 5a odst. 6 
rozhodnutí 1999/468/ES) začne tato lhůta 
pro přezkum běžet dnem, kdy Evropský 
parlament obdrží konečný návrh 
prováděcích opatření v jazykových 
verzích, které byly předloženy členům 
výboru zřízeného v souladu s rozhodnutím 
1999/468/ES, za předpokladu, že předseda 
příslušného parlamentního výboru nemá 
námitek. Článek 146 se v tomto případě 
nepoužije;

a) v případě zkrácené lhůty pro přezkum 
podle čl. 5a odst. 5 písm. b) rozhodnutí 
1999/468/ES a v naléhavých případech 
podle čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 
1999/468/ES začne lhůta pro přezkum 
běžet dnem, kdy Evropský parlament 
obdrží konečný návrh prováděcího aktu
v jazykových verzích, které byly 
předloženy členům výboru zřízeného
v souladu s rozhodnutím 1999/468/ES, za 
předpokladu, že předseda věcně
příslušného parlamentního výboru nemá 
námitek. Článek 146 se v tomto případě 
nepoužije; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 14

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 88 – odst. 4 – písm. a a (nové) 

Původní znění Pozměňovací návrh

aa) pokud návrh prováděcího aktu 
vychází z čl. 5a odst. 5 nebo 6 rozhodnutí 
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1999/468/ES, který stanoví zkrácené 
lhůty, ve kterých může Evropský 
parlament vyjádřit nesouhlas, může návrh 
usnesení vyjadřujícího nesouhlas
s přijetím návrhu aktu předložit předseda 
věcně příslušného výboru, jestliže se tento 
výbor nemohl v dané lhůtě sejít;

Or. fr

Pozměňovací návrh 15

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 88 – odst. 4 – písm. b 

Původní znění Pozměňovací návrh

b) Parlament může nadpoloviční většinou 
všech svých členů zamítnout přijetí návrhu 
opatření s odůvodněním, že návrh opatření 
překračuje prováděcí pravomoci stanovené
v základním aktu, není slučitelný s cílem 
nebo obsahem základního aktu nebo 
nerespektuje zásadu subsidiarity či 
proporcionality;

b) Parlament může nadpoloviční většinou 
všech svých členů zamítnout přijetí návrhu 
prováděcího aktu s odůvodněním, že návrh 
opatření překračuje prováděcí pravomoci 
stanovené v základním aktu, není 
slučitelný s cílem nebo obsahem 
základního aktu nebo nerespektuje zásadu 
subsidiarity či proporcionality; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 16

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 88 – odst. 4 – písm. c 

Původní znění Pozměňovací návrh

c) pokud návrh opatření vychází z čl. 5a 
odst. 5 nebo 6 rozhodnutí 1999/468/ES, 
který stanoví zkrácené lhůty, ve kterých 
může Evropský parlament vyjádřit 
nesouhlas, může návrh usnesení 
vyjadřujícího nesouhlas s přijetím návrhu 
opatření předložit předseda příslušného 
výboru, jestliže se tento výbor nemohl
v dané lhůtě sejít.

vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 17

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 88 – odst. 4 – písm. c a (nové) 

Původní znění Pozměňovací návrh

ca) v případě, že věcně příslušný výbor na 
základě řádně odůvodněné žádosti Komise 
doporučí dopisem s odůvodněním 
předsedovi Konference předsedů výborů, 
aby Parlament před uplynutím řádné 
lhůty podle čl. 5a odst. 3 písm. c) a čl. 5a 
odst. 4 písm. e) rozhodnutí 1999/468/ES 
nevznesl námitku k navrhovanému aktu, 
použije se postup podle čl. 87a odst. 6.

Or. fr

Pozměňovací návrh 18

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 88 a – název (nový)  

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 88a
Projednání postupem s přidruženými 
výbory nebo postupem společných schůzí 
výborů

Or. fr

Pozměňovací návrh 19

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 88 a – odst. 1 (nový) 
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Původní znění Pozměňovací návrh

1. Pokud byl základní legislativní akt 
přijat Parlamentem postupem podle 
článku 50, pro projednávání aktů
v přenesené pravomoci a návrhů 
prováděcích aktů se použijí následující 
doplňující ustanovení:
– akt v přenesené pravomoci nebo návrh 
prováděcího aktu je postoupen věcně 
příslušnému výboru a přidruženému 
výboru;
– předseda věcně příslušného výboru 
stanoví lhůtu, během které může 
přidružený výbor předložit návrhy
k bodům, které spadají do jeho výlučné 
působnosti nebo do společné působnosti 
těchto dvou výborů;
– pokud akt v přenesené pravomoci nebo 
návrh prováděcího aktu spadá převážně 
do výlučné působnosti přidruženého 
výboru, převezme věcně příslušný výbor 
návrhy tohoto výboru bez hlasování; 
předseda Parlamentu může případně 
povolit, aby přidružený výbor předložil 
Parlamentu legislativní usnesení;  

Or. fr

Pozměňovací návrh 20

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 88 a – odst. 2 (nový) 

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Pokud byl základní legislativní akt 
přijat Parlamentem postupem podle 
článku 51, pro projednávání aktů
v přenesené pravomoci a návrhů 
prováděcích aktů se použijí následující 
doplňující ustanovení:
– předseda po obdržení aktu v přenesené 
pravomoci nebo návrhu prováděcího aktu 
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určí výbor nebo společné výbory příslušné 
pro jejich projednání, přičemž zohlední 
požadavky uvedené v článku 51
a případné dohody mezi předsedy 
dotčených výborů;
– pokud byl akt v přenesené pravomoci 
nebo návrh prováděcího aktu postoupen
k projednání postupem společných schůzí 
výborů, každý výbor může požádat
o svolání společné schůze, na které bude 
projednán návrh usnesení. Není-li 
dosaženo dohody mezi předsedy těchto 
výborů, je společná schůze svolána 
předsedou Konference předsedů výborů.

Or. fr
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Výchozí informace

Vstup Lisabonské smlouvy v platnost zásadním způsobem změnil postup projednávání ve 
výborech a přeměnil jej na nový systém, který umožňuje přijímat akty v přenesené pravomoci
a prováděcí akty. Článek 290 byl proveden na základě nezávazné „společné dohody“1 mezi 
orgány. Provedení článku 291 SFEU stanovilo přijetí nařízení, kterým se „předem stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí.“2

Přizpůsobení jednacího řádu těmto změnám, které vyplývají ze vstupu Lisabonské smlouvy
v platnost, nám rovněž umožňuje reagovat na žádost předsedy Evropského parlamentu, aby 
byl stanoven postup vyjasňující způsoby rychlého schvalování aktu v přenesené pravomoci 
nebo prováděcího aktu.

Nový článek 87a stejně jako nový článek 88 stanoví postup, který má být použit
v nejobecnějším případě, tzn. v případě příslušného výboru bez přidruženého výboru nebo 
společně příslušných výborů. Postup, který se v těchto případech použije, upřesňuje nový 
článek 88a.

Akty v přenesené pravomoci (článek 87a)

První tři odstavce nového článku stanoví postup, který má být použit, jakmile Komise předá 
Parlamentu akt v přenesené pravomoci. První odstavec upřesňuje, že akt v přenesené 
pravomoci je postoupen výboru věcně příslušnému pro základní legislativní akt a dává tomuto 
výboru možnost jmenovat zpravodaje. Druhý odstavec v souladu s bodem 7 „společné 
dohody“ upřesňuje, kdy začíná období, během kterého je možné vznést námitku, a v pátém 
odstavci se uvádí, že se Parlament ve lhůtě stanovené základním legislativním aktem usnáší 
většinou podle článku 290 SFEU.

Věcně příslušný výbor může obecně jako první vyslovit námitky, neznamená to však, že by 
měl v této oblasti výsadní postavení. Čtvrtý odstavec proto dává Konferenci předsedů 
možnost zařadit záležitost na pořad jednání plenárního zasedání, a to na základě návrhu 
usnesení předloženého politickou skupinou nebo nejméně čtyřiceti poslanci.

Bylo třeba vymezit postup, který podle bodu 11 společné dohody dává Parlamentu možnost 
před uplynutím lhůty stanovené základním legislativním aktem prohlásit, že k aktu nemá 
námitky, zejména proto, aby toto rozhodnutí představovalo určitou právní jistotu. Postup, 
který Váš zpravodaj zvolil, do značné míry vychází z postupu podle článku 211, zároveň však 
stanoví, že rozhodnutí nevznést námitku znamená, že jakýkoli později předložený návrh 
                                               
1 Společná dohoda o praktických opatřeních pro používání aktů v přenesené pravomoci (článek 290 SFEU).
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí.
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usnesení je nepřípustný. 

Poslední bod upřesňuje postup pro zrušení přenesení pravomoci stanoveného základním 
aktem.

Prováděcí akty (článek 88)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se 
stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí, přijaté na základě čl. 291 odst. 3 SFEU stanoví způsoby, kterými 
Komise a ve zvláštních případech Rada vykonávají prováděcí pravomoci podle čl. 291 odst. 2 
SFEU.

Kromě podobnosti s postupem pro akty v přenesené pravomoci muselo přizpůsobení 
jednacího řádu těmto novým ustanovením rovněž zohlednit určitý počet zvláštností.

Před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost byl výkon prováděcích pravomocí Komisí 
upraven rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999.

I když se nová ustanovení přímo použijí na legislativní akty přijaté po vstupu nového nařízení 
č. 182/2011 v platnost (a i když článek 13 tohoto nařízení stanoví přechodná ustanovení pro 
přijetí stávajících základních aktů, pokud tyto akty odkazují na články 3, 4 a 5 rozhodnutí 
1999/468/ES), zůstane během období nezbytného ke sladění stávajících právních předpisů 
určitý počet legislativních aktů, u kterých bude regulativní postup s kontrolou i nadále 
vycházet z článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES. 

Je proto vhodné zachovat v platnosti účinky článku 5a tohoto rozhodnutí, pokud jde
o základní akty, které na něj odkazují. Odstavec 4 nového článku 88 se k této skutečnosti 
postavil tak, že ve značné míře převzal stávající ustanovení jednacího řádu, zároveň je však 
doplnil, zejména pokud jde o postup rychlého schválení.

Zvláštní ustanovení pro postup s přidruženými výbory nebo postup společných schůzí 
výborů (článek 88a)

Vložení nového článku 88a bylo nezbytné pro zohlednění případů, kdy byl základní akt přijat 
postupem podle článků 50 nebo 51 jednacího řádu. Tento nový článek, který stanoví postup, 
jež má být použit, doplňuje ustanovení předcházejících článků.


