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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmene článkov 20 a 27, ako aj výklade článku 48 ods. 2 a článku 50 Rokovacieho 
poriadku Európskeho parlamentu
(2012/2012(REG))

Európsky parlament,

– so zreteľom na listy predsedu Konferencie predsedov výborov zo 17. marca a 27. 
septembra 2011,

– so zreteľom na články 211 a 212 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0000/2012),

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

2. upozorňuje, že tieto zmeny nadobúdajú 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 20 – odsek 3a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Na zabezpečenie úspešného priebehu 
parlamentných postupov môže predseda 
Parlamentu na návrh predsedu 
Konferencie predsedov výborov 
predložený v súlade s podmienkami 
stanovenými v článku 27 ods. 2 treťom 
pododseku prijať vhodné opatrenie, 
prípadne zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie 
o postupe, ktoré prijal parlamentný výbor 
alebo jeho predseda. Rozhodnutie 
predsedu Parlamentu je konečné.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 27 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Konferencia predsedov výborov môže 
dávať Konferencii predsedov odporúčania 
ohľadne práce výborov a zostavovania 
programu schôdze Parlamentu.

2. Konferencia predsedov výborov 
zabezpečuje dobrú koordináciu práce 
parlamentných výborov. Dáva Konferencii 
predsedov odporúčania týkajúce sa práce 
výborov a zostavovania programu schôdze 
Parlamentu.

Ak predseda parlamentného výboru 
poukáže na rozpor v názoroch, pokiaľ ide 
o spoluprácu medzi výbormi 
a dodržiavanie ich práv a povinností, 
problém sa predloží Konferencii 
predsedov výborov.
Ak predseda Konferencie predsedov 
výborov zistí, že parlamentný výbor vážne 
porušil ustanovenia rokovacieho poriadku 
alebo pravidlá lojálnej spolupráce medzi 
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výbormi, pričom sa vážne ohrozil riadny 
priebeh parlamentných postupov, môže po 
tom, čo vypočul predsedov príslušných 
výborov, navrhnúť predsedovi 
Parlamentu, aby prijal vhodné opatrenie 
v súlade s čl. 20 ods. 3b.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 48 – odsek 2 – výklad (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade postupu s pridruženým výborom 
vykonáva právomoci spravodajcu, pokiaľ 
ide o aspekty patriace do výlučnej 
pôsobnosti pridruženého výboru, 
spravodajca výboru požiadaného 
o stanovisko. V prípade postupu so 
spoločnými schôdzami výborov môžu 
spravodajcovia predložiť pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy iba na základe 
vzájomnej dohody.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 50 – zarážka 4 – výklad (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Právomoc predložiť pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy priamo na plenárnej 
schôdzi podľa štvrtej zarážky je osobitným 
ustanovením, ktorého cieľom je umožniť 
rozhodnúť na plenárnej schôdzi 
o otázkach, ktoré sú predmetom sporu 
medzi gestorským výborom a pridruženým 
výborom v súlade s podmienkami 
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stanovenými v uvedenej zarážke. Ostatné 
ustanovenia rokovacieho poriadku, 
ktorými sa zužujú práva na predkladanie 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, 
sa neuplatňujú na práva pridruženého 
výboru vyplývajúce s tejto zarážky.

Or. fr
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V liste zo 17. marca 2011 predseda Konferencie predsedov výborov požiadal náš výbor, aby 
objasnil otázku, či ustanovenia článku 48 ods. 2 o pravidlách predkladania pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov k iniciatívnej správe na plenárnej schôdzi sú takého charakteru, aby 
na základe článku 50 štvrtej zarážky bránili pridruženému výboru predložiť pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy v pléne.

Vo svojom liste z 27. septembra 2011 predseda Konferencie výborov upozornil aj na 
znepokojenie vyjadrené v súvislosti s uplatňovaním článku 50, pokiaľ ide o riadne 
dodržiavanie záväzkov, ktoré prijal gestorský výbor a pridružený(-é) výbor(y) o častiach 
textu, ktoré patria do výlučnej alebo spoločnej právomoci. Vyzval nás, aby sme zvážili 
možnosť zriadiť mechanizmus na zabezpečenie dodržiavania vzájomne prijatých záväzkov. 

Súčasný stav

Článok 50 určuje spôsoby spolupráce medzi pridruženými výbormi a v súčasnom znení 
článku sa v druhej vete štvrtej zarážky tohto článku stanovuje, že „Ak gestorský výbor 
zamietne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy vo veciach, ktoré patria do spoločnej pôsobnosti 
gestorského výboru a pridruženého výboru, pridružený výbor môže predložiť tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy priamo Parlamentu“. Toto ustanovenie je však v rozpore 
s článkom 48 ods. 2, ktorý v prípade iniciatívnych správ obmedzuje spravodajcovi 
gestorského výboru možnosti predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy iba na prípady, keď 
ide o zohľadnenie nových informácií alebo ak ich podáva aspoň jedna desatina poslancov 
Parlamentu.

Keďže článok 48 ods. 2 slúžil ako základ na to, aby sa predkladanie pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov pridruženého výboru v pléne vyhlásilo za neprípustné, predseda 
Konferencie predsedov výborov žiada o objasnenie vzťahu medzi článkom 50 a článkom 48 
ods. 2.

Sledovaný cieľ

Cieľom článku 48 je urýchliť preskúmanie a prijatie iniciatívnych správ v pléne. Treba si teda 
položiť otázku, do akej miery tento cieľ neodporuje právu spravodajcu pridruženého výboru 
predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Udelenie rozsiahlych práv na predkladanie 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v skutočnosti znamená otvorenie Pandorinej skrinky 
a zrušenie úsilia vyjadreného prijatím tohto článku.

Na druhej strane je článok 50 založený na lojálnej spolupráci medzi pridruženými výbormi 
v rámci postupu, v ktorom má obvykle posledné slovo gestorský výbor, s výnimkou aspektov 
viazaných na výlučnú právomoc pridruženého výboru. Bez možnosti konať a/alebo bez 
opravných prostriedkov v prípade nedodržania pravidiel stanovených vzájomnou dohodou sa 
nedá úplne odstrániť riziko, že gestorský výbor nezneužije svoju pozíciu. Prostriedok, ktorý 
umožňuje pridruženému výboru predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy priamo v pléne 
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v súlade článkom 50 štvrtou zarážkou, druhou vetou, je však v rozpore s ustanoveniami 
článku 48 ods. 2. 

Sledovaným cieľom je teda objasniť vzťah medzi týmito dvomi článkami, pričom sa treba 
v čo najväčšej miere vyhnúť zbytočnému komplikovaniu postupov preskúmania a prijímania 
iniciatívnych správ v pléne a zabezpečiť dodržiavanie zásady lojálnej spolupráce medzi 
pridruženými výbormi v rámci postupu podľa článku 50.

Vzniká teda otázka, či:

a) je potrebné udeliť spravodajcovi pridruženého výboru právo predložiť pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy k iniciatívnej práve,

b) toto právo má byť rovnaké ako právo spravodajcu gestorského výboru alebo či je potrebné 
ho obmedziť iba na aspekty patriace do výlučnej právomoci pridruženého výboru,

c) sa na právo predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy priamo v pléne (článok 50 štvrtá 
zarážka) uplatňujú obmedzenia článku 48 ods. 2 alebo či treba článok 50 považovať skôr za 
osobitné ustanovenie, ktorého cieľom je zabezpečiť právomoci pridruženého výboru vo 
všetkých štádiách parlamentnej rozpravy.

d) netreba položiť otázku, či by nebolo užitočné využiť túto žiadosť a zohľadniť aj prípad 
spoločných výborov.

Výklad dvoch príslušných článkov, ako sa navrhuje v návrhu správy, vychádza 
z predpokladu, že 

– spravodajca pridruženého výboru musí mať rovnaké právomoci ako spravodajca 
gestorského výboru, pokiaľ ide o prvky, ktoré boli uznané, že patria do jeho výlučnej 
právomoci;

– potrebou zachovať a zaručiť právomoci pridružených výborov sa odôvodňuje skutočnosť, 
že sa v žiadnom prípade neobmedzí rozsah uplatňovania článku 50 štvrtej zarážky;

– v prípade správy v rámci spoločného postupu obidvaja spravodajcovia postupujú rovnakým 
spôsobom.

Rozšíriť problematiku?

Ak sa žiadosti, ktoré predložil predseda Konferencie predsedov výborov, zameriavajú na 
vytvorenie mechanizmu, ktorého cieľom je vyriešiť prípadné rozpory medzi pridruženými 
výbormi v rámci iniciatívnej správy, možno si oprávnene klásť otázku, či by nebolo vhodné 
využiť príležitosť a vytvoriť širší mechanizmus, ktorý by Konferenciu predsedov výborov 
oprávňoval na riešenie všetkých druhov rozporov medzi parlamentnými výbormi, či by išlo 
o rozpory spojené s uplatňovaním článku 50 alebo akýkoľvek iný druh rozporov.

Treba si teda položiť otázku užitočnosti zriadenia odvolacieho orgánu, ktorý by bol poverený 
preskúmaním sťažnosti pridruženého alebo spoločného výboru a ktorý by bol schopný 
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dostatočným spôsobom preukázať, že gestorský výbor úmyselne a závažným spôsobom 
porušil pravidlá lojálnej spolupráce medzi výbormi. 

Ak pristúpime k takémuto riešeniu, bolo by vhodné doplniť článok 20 a 27 rokovacieho 
poriadku s cieľom výslovne udeliť predsedovi Parlamentu právomoc, a to na základe postupu, 
do ktorého je začlenená Konferencia predsedov výborov, prostredníctvom primeraných 
opatrení (ktoré by mohli viesť až k zrušeniu rozhodnutí o postupe) definitívnym spôsobom 
vyriešiť všetky rozpory v postupoch, ktoré by mohli vzniknúť medzi parlamentnými výbormi, 
nezávisle od osobitných prípadov, ku ktorým môže dôjsť pri uplatňovaní článku 50 a článku 
48 ods. 2.


