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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o změně článku 123 jednacího řádu Evropského parlamentu
(2011/2058(REG))

Evropský parlament,

– s ohledem na dopis svého předsedy ze dne 11. listopadu 2010,

– s ohledem na studii svého oddělení politik nazvanou „Písemné prohlášení Evropského 
Parlamentu: přehodnocení procesu a jeho důsledků“ (PE 462.424),

– s ohledem na články 211 a 212 jednacího řádu,

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

vzhledem k těmto důvodům:

A. Parlament v průběhu let podstatně rozšířil své pravomoci, a zajistil si tím významné 
nástroje, které mu umožňují ovlivňovat rozhodovací proces Evropské unie v případě 
většiny unijních činností; 

B. písemná prohlášení v minulosti sloužila jako užitečná možnost, jak předkládat otázky, 
které se občanů Unie obzvlášť dotýkají;

C. písemná prohlášení se využívají pravidelně, nikoli však často; nezbytné podpory většiny 
poslanců Parlamentu se dostává pouze malé části z nich;

D. po určité době, která je stanovena v jednacím řádu, platnost většiny písemných prohlášení 
končí;

E. většina přijatých písemných prohlášení je adresována Komisi, která je považována 
za jediný orgán, jenž reaguje na otázky, jichž se prohlášení týkají;

F. její odpovědi se ve většině případů omezují na opakované poskytnutí informací 
o probíhající činnosti Komise a pouze ve výjimečných případech vedou ke konkrétní 
činnosti, kterou požaduje písemné prohlášení;

G. vzhledem ke vzrůstajícím pravomocem Parlamentu došlo k podstatnému omezení 
významu písemných prohlášení;

H. písemná prohlášení mají minimální vliv, jak pokud jde o stanovování programu, tak 
i o ovlivňování rozhodnutí přijatých orgány EU, proto může docházet k zavádějícímu 
dojmu ohledně jejich účinnosti; 

I. písemná prohlášení by se měla postupně omezit a v dalším volebním období by měl 
Parlament zvážit, zda by se neměla zrušit úplně;
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1. rozhoduje o změně jednacího řádu, jak je uvedeno níže;

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

3. vyzývá předsednictvo, aby prostudovalo stávající pravidla, jimiž se řídí bezpečnost, aby 
nedocházelo k nadměrnému upozorňování na možnost vydávání písemných prohlášení, 
a aby svým členům zajistilo nerušený přístup do sálu Parlamentu;

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

Pozměňovací návrh 1

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 123 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Až pět poslanců může předložit písemné 
prohlášení o nejvýše 200 slovech, které 
se týká věci v působnosti Evropské unie 
a které se nesmí týkat otázek, jež jsou 
předmětem právě probíhajícího 
legislativního postupu. Povolení uděluje 
předseda pro každý případ zvlášť. Písemná 
prohlášení se vytisknou ve všech úředních 
jazycích a rozešlou se. Tato prohlášení 
se ukládají spolu se jmény signatářů 
v rejstříku. Tento rejstřík je veřejný, je 
k dispozici u vchodu do jednacího sálu 
v průběhu dílčích zasedání, a v době mezi 
zasedáními na vhodném místě, které určí 
kolegium kvestorů.

1. Až pět poslanců může předložit písemné 
prohlášení nejvýše o 200 slovech, které 
se týká věci ve výlučné působnosti 
Evropské unie a které se nesmí týkat 
otázek, jež jsou předmětem právě 
probíhajícího legislativního či 
nelegislativního postupu. Povolení uděluje 
předseda pro každý případ zvlášť. Písemná 
prohlášení se zveřejňují ve všech úředních 
jazycích na internetových stránkách 
Parlamentu a elektronicky se rozešlou 
všem poslancům. Tato prohlášení 
se ukládají spolu se jmény signatářů 
v elektronickém rejstříku. Tento rejstřík je 
veřejný a je přístupný na internetových 
stránkách Parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 123 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Každý poslanec může připojit svůj 
podpis k prohlášení v rejstříku.

2. Každý poslanec může k prohlášení 
v rejstříku připojit svůj podpis. Tento 
podpis lze kdykoli před uplynutím 
tříměsíční lhůty od zanesení prohlášení 
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do rejstříku stáhnout.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 123 – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Pokud prohlášení podepíše většina všech 
poslanců Parlamentu, oznámí předseda tuto 
skutečnost Parlamentu a zveřejní jména 
signatářů v zápisu z jednání a prohlášení 
se zveřejní jako přijatý text.

3. Pokud prohlášení do konce tříměsíční 
lhůty od jeho zanesení do rejstříku 
podepíše většina všech poslanců 
Parlamentu, oznámí předseda tuto 
skutečnost Parlamentu a zveřejní jména 
signatářů v zápisu z jednání a prohlášení 
se zveřejní jako přijatý text.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 123 – odst. 5

Původní znění Pozměňovací návrh

5. Písemné prohlášení, které zůstalo 
v rejstříku po dobu delší než tři měsíce 
a nebylo podepsáno nejméně polovinou 
všech poslanců Parlamentu, se nebere 
v potaz.

5. Písemné prohlášení, které zůstalo 
v rejstříku po dobu delší než tři měsíce 
a nebylo podepsáno nejméně polovinou 
všech poslanců Parlamentu, se nebere 
v potaz, přičemž neexistuje možnost 
prodloužení této tříměsíční lhůty.

Or. en


