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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmene článku 123 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu
(2011/2058(REG))

Európsky parlament,

– so zreteľom na list svojho predsedu z 11. novembra 2010,

– so zreteľom na štúdiu svojho oddelenia politík s názvom Písomné vyhlásenia Európskeho 
Parlamentu: preskúmanie procesu a jeho vplyvu (PE 462.424),

– so zreteľom na články 211 a 212 rokovacieho poriadku,

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

keďže:

A. Parlament v priebehu rokov podstatne rozšíril svoje právomoci a zaistil si tým dôležité 
nástroje, ktoré mu umožňujú ovplyvňovať rozhodovací proces Európskej únie vo väčšine 
činností Únie;

B. písomné vyhlásenia v minulosti slúžili ako užitočný nástroj na predkladanie otázok, ktoré 
sa občanov Únie obzvlášť dotýkajú;

C. písomné vyhlásenia sa využívajú pravidelne, nie však vo veľkom množstve; len malá 
časť z nich získa nevyhnutnú podporu väčšiny poslancov Parlamentu;

D. po určitom čase, ktorý je stanovený v rokovacom poriadku, platnosť väčšiny písomných 
vyhlásení končí;

E. väčšina prijatých písomných vyhlásení je adresovaná Komisii, ktorá sa považuje za 
jedinú inštitúciu, ktorá reaguje na otázky, ktorých sa vyhlásenia týkajú;

F. jej odpovede sa vo väčšine prípadov obmedzujú na opakované poskytnutie informácií o 
prebiehajúcich činnostiach Komisie a len vo výnimočných prípadoch vedú ku 
konkrétnym krokom, ktoré sa uvádzajú v písomnom vyhlásení;

G. vzhľadom na vzrastajúce právomoci Parlamentu došlo k podstatnému obmedzeniu 
významu písomných vyhlásení;

H. písomné vyhlásenia majú minimálny vplyv, pokiaľ ide o stanovovanie programu, ako aj o 
ovplyvňovanie rozhodnutí prijatých inštitúciami, preto môže dochádzať k chybným 
dojmom o ich účinnosti;

I. písomné vyhlásenia by sa mali postupne obmedziť a v ďalšom volebnom období by mal 
Parlament zvážiť, či by sa nemali úplne zrušiť;
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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. vyzýva predsedníctvo, aby preskúmalo existujúce pravidlá, ktorými sa riadi bezpečnosť, 
aby nedochádzalo k nadmernému upozorňovanie na možnosť vydávania písomných 
vyhlásení, a aby jeho poslancom zabezpečilo nerušený prístup do zasadacej sály 
Parlamentu;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii pre informáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 123 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Najviac päť poslancov môže predložiť 
písomné vyhlásenie v rozsahu najviac 
dvesto slov vo veci v rámci pôsobnosti 
Európskej únie, ktoré sa netýka otázok, 
ktoré sú predmetom prebiehajúceho 
legislatívneho postupu. Predseda vydáva 
povolenie podľa jednotlivých prípadov. 
Písomné vyhlásenia sa vytlačia v úradných 
jazykoch a rozdajú. Spolu s menami 
podpísaných poslancov sa zapíšu do 
registra. Register je verejný. Počas 
schôdze je umiestnený pred vchodom do 
rokovacej sály a v čase medzi schôdzami 
na vhodnom mieste, ktoré určí kolégium 
kvestorov.

1. Najviac päť poslancov môže predložiť 
písomné vyhlásenie v rozsahu najviac 
dvesto slov výlučne vo veci v rámci 
pôsobnosti Európskej únie, ktoré sa netýka 
otázok, ktoré sú predmetom 
prebiehajúceho legislatívneho alebo 
nelegislatívneho postupu. Predseda vydáva
povolenie podľa jednotlivých prípadov. 
Písomné vyhlásenia sa uverejnia v 
úradných jazykoch na webovej stránke 
Parlamentu a distribuujú sa elektronicky 
všetkým poslancom. Spolu s menami 
podpísaných poslancov sa zaevidujú v
elektronickom registri. Register je verejný 
a dostupný cez webovú stránku 
Parlamentu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 123 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Každý poslanec môže pripojiť svoj 2. Každý poslanec môže pripojiť svoj 
podpis k vyhláseniu zapísanému v registri. 
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podpis k vyhláseniu zapísanému v registri. Môže ho kedykoľvek stiahnuť v lehote 
troch mesiacov od zaevidovania 
vyhlásenia v registri.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 123 – odsek 3

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak vyhlásenie podpíše väčšina všetkých 
poslancov, predseda o tom informuje 
Parlament a mená podpísaných poslancov 
uverejní v zápisnici a vyhlásenie sa 
uverejní ako prijatý text.

3. Ak v lehote troch mesiacov od 
zaevidovania vyhlásenia v registri 
vyhlásenie podpíše väčšina všetkých 
poslancov, predseda o tom informuje 
Parlament a mená podpísaných poslancov 
uverejní v zápisnici a vyhlásenie sa 
uverejní ako prijatý text.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 123 – odsek 5

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Písomné vyhlásenie, ktoré je v registri 
viac ako tri mesiace a nebolo podpísané 
aspoň polovicou všetkých poslancov 
Parlamentu, prepadá.

5. Písomné vyhlásenie, ktoré je v registri 
viac ako tri mesiace a nie je podpísané 
aspoň polovicou všetkých poslancov 
Parlamentu, stráca platnosť bez možnosti 
predĺženia tejto trojmesačnej lehoty..

Or. en


