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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o změně článků 20 a 27 a o výkladu čl. 48 odst. 2 a článku 50 jednacího řádu Evropského 
parlamentu
(2012/2012(REG))

Evropský parlament,

– s ohledem na dopisy předsedy Konference předsedů výborů ze dne 17. března a 27. září 
2011,

– s ohledem na články 211 a 212 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0000/2012),

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

2. upozorňuje, že tyto změny vstupují 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

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 20 – odst. 3 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

3a. S cílem zajistit řádný průběh 
parlamentních postupů může předseda 
Parlamentu na návrh předsedy 
Konference předsedů výborů předložený v 
souladu s podmínkami stanovenými v 
čl. 27 odst. 2 třetím pododstavci přijmout 
jakékoli vhodné opatření, v případě 
potřeby může i změnit nebo zrušit 
rozhodnutí ve věci postupu, které přijal 
určitý parlamentní výbor nebo jeho 
předseda. Rozhodnutí předsedy 
Parlamentu je konečné.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 27 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Konference předsedů výborů může 
dávat Konferenci předsedů doporučení 
týkající se práce výborů a návrhů pořadu 
jednání dílčích zasedání.

2. Konference předsedů výborů zajišťuje 
řádnou koordinaci práce parlamentních 
výborů. Dává Konferenci předsedů 
doporučení týkající se práce výborů a 
návrhů pořadu jednání dílčích zasedání.

Pokud předseda parlamentního výboru 
vznese otázku rozdílných názorů, pokud 
jde o spolupráci výborů nebo dodržování 
jejich práv a povinností, je tato otázka 
postoupena Konferenci předsedů výborů.
Pokud Konference zjistí, že jeden z 
parlamentních výborů závažným 
způsobem nerespektoval ustanovení 
jednacího řádu nebo pravidla loajální 
spolupráce mezi výbory a v důsledku toho 
byl vážně ohrožen řádný průběh 
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parlamentních postupů, může předseda 
Konference předsedů výborů poté, co dá 
předsedům dotčených výborů možnost 
vyjádřit se, navrhnout předsedovi 
Parlamentu, aby přijal jakékoli vhodné 
opatření podle čl. 20 odst. 3a.

Or. fr

Pozměňovací návrh 3

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 48 – odst. 2 – výklad (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

V případě postupu s přidruženým výborem 
přísluší výkon výsadních práv zpravodaje 
v aspektech ve výlučné působnosti 
přidruženého výboru navrhovateli tohoto 
výboru. V případě postupu společných 
schůzí výborů mohou zpravodajové 
předkládat pozměňovací návrhy jen po 
vzájemné dohodě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 4

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 50 – odrážka 4 – výklad (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Výsadní právo předkládat pozměňovací 
návrhy přímo v plénu na základě třetí 
odrážky je zvláštním nástrojem, jehož 
účelem je umožnit plénu podle vlastního 
uvážení rozhodnout v otázkách, v nichž 
nebylo mezi věcně příslušným výborem a 
výborem přidruženým dosaženo shody, a 
to za podmínek stanovených ve výše 
uvedené odrážce. Ostatní ustanovení 
jednacího řádu, která omezují práva 
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předkládat pozměňovací návrhy, se na 
práva přidruženého výboru vyplývající z 
uvedené odrážky nevztahují.

Or. fr
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dopisem ze dne 17. března 2011 se předseda Konference předsedů výborů obrátil na náš 
výbor se žádostí o vyjasnění otázky, zda ustanovení čl. 48 odst. 2 týkající se pravidel pro 
předkládání pozměňovacích návrhů ke zprávám z vlastního podnětu znemožňují 
přidruženému výboru předkládat pozměňovací návrhy v plénu na základě čl. 50 čtvrté 
odrážky.

V dopise ze dne 27. září 2011 předseda Konference předsedů výborů také hovoří o obavách, 
které zazněly v souvislosti s uplatňováním článku 50, pokud jde o praktické respektování 
rozdělení práv a povinností mezi věcně příslušný výbor a přidružený výbor (či přidružené 
výbory) u těch částí textu, které jsou ve výlučné působnosti jednoho z nich nebo v působnosti 
společné. Žádá nás, abychom se zabývali možností vytvořit mechanismus, který by zajistil 
dodržování práv a povinností ve vzájemném vztahu těchto výborů. 

Současný stav

Článek 50 stanoví, jak mají spolupracovat přidružené výbory a ve stávajícím znění se ve 
druhé větě čtvrté odrážky tohoto článku praví: „Pokud příslušný výbor zamítne pozměňovací 
návrhy, jež náleží do společné působnosti tohoto výboru a přidruženého výboru, může 
přidružený výbor tyto pozměňovací návrhy předložit přímo Parlamentu“. Toto ustanovení se 
však dostává do rozporu s čl. 48 odst. 2, podle něhož u zpráv z vlastního podnětu může 
předkládat pozměňovací návrhy pouze zpravodaj věcně příslušného výboru, a to jedině kvůli 
zohlednění nových informací, nebo nejméně desetina poslanců.

Protože čl. 48 odst. 2 sloužil jako základ pro to, aby byly pozměňovací návrhy předložené 
přidruženým výborem v plénu prohlášeny za nepřípustné, jde předsedovi Konference 
předsedů výborů o vyjasnění vztahu mezi článkem 50 a čl. 48 odst. 2.

Sledovaný cíl

Článek 48 byl do jednacího řádu vložen s cílem urychlit projednávání a přijímání zpráv z 
vlastního podnětu v plénu. Je tedy třeba si položit otázku, nakolik je tento cíl v rozporu s 
právem navrhovatele přidruženého výboru předkládat pozměňovací návrhy. Poskytnout právo 
předkládat pozměňovací návrhy v přílišném rozsahu by totiž znamenalo otevřít pověstnou 
Pandořinu skříňku a zcela by tím byl znehodnocen účel, který si Parlament při přijímání 
tohoto článku vytkl.

Na straně druhé je článek 50, který vychází ze zásady loajální spolupráce mezi přidruženými 
výbory v rámci postupu, který – s výjimkou aspektů ve výlučné působnosti přidruženého 
výboru – obecně ponechává poslední slovo věcně příslušnému výboru. Pokud nebude 
možnost něco učinit a/nebo se odvolat v případě nerespektování pravidel stanovených po 
vzájemné dohodě, nelze zcela vyloučit riziko, že vzniknou situace, kdy věcně příslušný výbor 
svého postavení zneužije. Pojistka, která umožňuje přidruženému výboru předkládat 
pozměňovacím návrhy přímo v plénu, ve druhé větě čl. 50 čtvrté odrážky, se však dostává do 
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rozporu s ustanoveními čl. 48 odst. 2. 

Cílem této zprávy je tudíž vyjasnit vztah mezi těmito dvěma články, přitom však pokud 
možno nekomplikovat nad nezbytnou míru postup projednávání a přijímání zpráv z vlastního 
podnětu v plénu, a zároveň také zajistit dodržování zásady loajální spolupráce mezi 
přidruženými výbory v rámci postupu podle článku 50.

Vyvstává tedy otázka,

a) zda dát navrhovateli přidruženého výboru právo předkládat pozměňovací návrhy ke 
zprávám z vlastního podnětu,

b) zda má být toto právo naprosto stejné jako právo zpravodaje věcně příslušného výboru 
nebo by bylo záhodno je omezit pouze na aspekty ve výlučné působnosti přidruženého 
výboru,

c) zda se mají na právo předkládat pozměňovací návrhy přímo v plénu (čl. 50 čtvrtá odrážka) 
vztahovat omezení podle čl. 48 odst. 2, nebo je třeba na prvně uvedené ustanovení nahlížet 
jako na zvláštní pojistku, která má zaručit výsadní práva přidružených výborů ve všech fázích 
projednávání věci v Parlamentu,

d) je třeba si také položit otázku, zda by nebylo užitečné se při příležitosti této žádosti zabývat 
také případem smíšených výborů.

Výklad u dvou dotčených článků, který tento návrh zprávy navrhuje, vychází z předpokladu, 
že:

– navrhovatel přidruženého výboru má mít v těch ohledech, které jsou nesporně ve výlučné 
působnosti jeho výboru, stejná výsadní práva jako zpravodaj věcně příslušného výboru;

– nutnost zachovat a zaručit výsadní práva přidružených výborů je důvodem pro to, aby v 
žádném případě nebyla omezována oblast působnosti čl. 50 čtvrté odrážky;

– v případě zprávy v rámci postupu společných schůzí výborů by měli oba zpravodajové 
postupovat ve vzájemné shodě.

Rozšířit celou problematiku?

Pokud se žádosti, s nimiž se na nás obrátil předseda Konference předsedů výborů, týkají 
zavedení mechanismu k řešení případných neshod mezi přidruženými výbory, je zcela 
opodstatněné si klást otázku, zda by nebylo namístě využít této příležitosti k vytvoření 
mechanismu s větším záběrem; takového, který by umožňoval Konferenci předsedů výborů 
řešit jakékoli neshody mezi parlamentními výbory, ať už jde o uplatňování článku 50, nebo o 
zcela jiný případ.

Je třeba si proto položit otázku, zda by bylo užitečné zřídit odvolací instanci, která by se 
zabývala stížností určitého výboru, který byl požádán o stanovisko nebo byl v postavení 
přidruženého výboru a byl by schopen dostatečně doložit své tvrzení, že věcně příslušný 
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výbor záměrně a závažným způsobem nerespektoval pravidla loajální spolupráce mezi 
výbory. 

Pokud se vydáme touto cestou, bylo by záhodno doplnit články 20 a 27 jednacího řádu a 
výslovně dát předsedovi Parlamentu pravomoc na základě postupu, do něhož bude zapojena 
Konference předsedů výborů, s konečnou platností vyřešit přijetím vhodných opatření (která 
by mohla znamenat až zrušení rozhodnutí ve věci postupu) jakýkoli procesní spor, k němuž 
by mohlo mezi parlamentními výbory dojít, tj. zcela bez spojitosti s konkrétními případy, 
které mohou nastat v souvislosti s uplatňováním článku 50 a čl. 48 odst. 2.


