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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o změně článku 196 jednacího řádu Evropského parlamentu o ustanovení pro plenární 
zasedání použitelné pro jednání ve výboru 
(2011/2257(REG))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh změny jednacího řádu Parlamentu (B7-0479/2011),

– s ohledem na články 211 a 212 jednacího řádu,

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

vzhledem k těmto důvodům:

A. Parlament usiluje o nejvyšší standardy demokratické odpovědnosti a transparentnosti, 
zejména ve své legislativní činnosti;

B. rozsah jeho tvorby právních předpisů se v důsledku přijetí Lisabonské smlouvy rozšířil;

C. snaha Parlamentu dosáhnout dohody v prvním čtení v rámci řádného legislativního 
postupu znamená, že mnoho významných legislativních rozhodnutí je přijímáno na úrovni 
výborů;

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

2. upozorňuje, že změna vstupuje 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

Jadnací řád Parlamentu
Článek 196

Původní znění Pozměňovací návrh

Pro schůze výborů se použijí obdobně 
články 12, 13, 14, 17, 18, 36 až 44, 148, 
čl. 149 odst. 2 a 10, 152, 154, 156 až 159, 
161, čl. 163 odst. 1, články 164, 165, 168, 
169, 171 až 174, 177 a 178.

Pro schůze výborů se použijí obdobně 
články 12, 13, 14, 17, 18, 36 až 44, 148, 
čl. 149 odst. 2 a 10, 152, 154, 156 až 159, 
161, čl. 163 odst. 1, články 164, 165, 166, 
167 odst. 2, 168, 169, 171 až 174, 177
a 178 .

Or. en

Odůvodnění

Cílem této změny je sladit parlamentní postupy s osvědčenými postupy v jiných parlamentech
a zohlednit zvýšení našich legislativních povinností v důsledku vstoupení Lisabonské smlouvy
v platnost. V zájmu větší transparentnosti a větší odpovědnosti by konečné hlasování o všech 
legislativních zprávách – na jakékoli úrovni legislativního procesu – mělo probíhat 
jmenovitým hlasováním, jehož výsledky budou zaznamenány v zápisu ze schůze.


