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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmene a doplnení článku 196 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu o 
ustanoveniach o rokovaní v pléne, ktoré sa vzťahujú na výbory
(2011/2257(REG))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh na zmenu rokovacieho poriadku (B7-0479/2011),

– so zreteľom na článok 211 a článok 212 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0000/2011),

keďže:

A. Parlament má ambíciu dosiahnuť najvyššie štandardy demokratickej zodpovednosti a 
transparentnosti, najmä vo svojej legislatívnej činnosti,

B. rozsah jeho zákonodarných právomocí sa v dôsledku Lisabonskej zmluvy rozširuje,

C. snaha Parlamentu dosiahnuť dohody v prvom čítaní v rámci riadneho legislatívneho 
postupu znamená, že mnohé podstatné legislatívne rozhodnutia sa prijímajú vo fáze 
výborov,

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

2. upozorňuje, že táto zmena a doplnenie nadobúda 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 a doplňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 196

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na schôdze výborov sa primerane vzťahujú 
čl. 12, 13, 14, 17, 18, 36 až 44, 148, 149 
ods. 2 a 10, 152, 154, 156 až 159, 161, 163 
ods. 1, 164, 165, 168, 169, 171 až 174, 177 
a 178.

Na schôdze výborov sa primerane vzťahujú 
čl. 12, 13, 14, 17, 18, 36 až 44, 148, 149 
ods. 2 a 10, 152, 154, 156 až 159, 161, 163 
ods. 1, 164, 165, 166, 167 ods. 2, 168, 169, 
171 až 174, 177 a 178.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tejto zmeny je zosúladiť postupy Parlamentu s najlepšími postupmi v ostatných 
parlamentoch a zohľadniť nárast našich legislatívnych povinností vyplývajúcich z 
nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy. V záujme väčšej transparentnosti a 
zodpovednosti by malo záverečné hlasovanie o všetkých legislatívnych správach a bez ohľadu 
na fázu legislatívneho postupu prebiehať podľa mien, pričom sa výsledok zaznamená do 
zápisnice zo schôdze.


