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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o změně článku 70 jednacího řádu Evropského parlamentu týkajícího se 
interinstitucionálních jednání v rámci legislativních postupů
(2011/2298(REG))

Evropský parlament,

– s ohledem na dopis svého předsedy ze dne 18. dubna 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 změny vstupují v platnost prvním dnem následujícího dílčího zasedání;

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

Pozměňovací návrh 1

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70 – název

Původní znění Pozměňovací návrh

Interinstitucionální jednání v legislativních 
postupech

Interinstitucionální jednání v řádných 
legislativních postupech

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70. – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Jednání s ostatními orgány, jejichž cílem 
je dosažení dohody během legislativního 
postupu, jsou vedena s ohledem na kodex 
chování pro jednání v souvislosti s řádným 
legislativním postupem .

1. Jednání s ostatními orgány, jejichž cílem 
je dosažení dohody během řádného 
legislativního postupu, jsou vedena
s ohledem na kodex chování pro jednání
v souvislosti s řádným legislativním 
postupem.
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Or. en

Odůvodnění

Jednání probíhají v souladu se závaznými ustanoveními jednacího řádu obsaženými v článku 
70 v revidovaném znění a s přihlédnutím k ustanovením kodexu, která nejsou závazná. Kodex 
se uplatní pouze na řádné legislativní postupy a znění jednacího řádu by to mělo jednoznačně 
uvádět. 

Pozměňovací návrh 3

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70. – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Příslušný výbor by měl před zahájením 
těchto jednání v zásadě přijmout 
rozhodnutí většinou svých členů a schválit
mandát, pokyny nebo priority.

2. Považuje-li příslušný výbor za vhodné 
zahájit tato jednání před přijetím zprávy
v prvním čtení, přijme většinou svých 
členů a na základě posouzení konkrétní 
situace u každého dotčeného 
legislativního postupu rozhodnutí
o zahájení jednání. Součástí tohoto 
rozhodnutí je také mandát a složení 
vyjednávajícího týmu, které musí být 
reprezentativní.

Mandát obvykle spočívá v souboru 
pozměňovacích návrhů, nebo – pokud to 
výbor řádně odůvodní – jednoznačně 
definovaných cílů, priorit či pokynů.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí se přijme v politicky opodstatněných případech a na základě kritérií stanovených
v kodexu. Má-li být zajištěna určitá míra flexibility, není rozumné, aby byla konkrétní podoba 
mandátu příliš omezena. Mohl by tedy mít několik různých podob a spočívat např. v souboru 
pozměňovacích návrhů či jednoznačně definovaných cílů, priorit nebo pokynů. Složení 
vyjednávacího týmu by mělo být politicky vyvážené.

Pozměňovací návrh 4

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70. – odst. 2 a (nový)
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Původní znění Pozměňovací návrh

2a. Rozhodnutí o zahájení jednání
v prvním čtení uvedené v odstavci 2 se 
přeloží, předá předsedovi a rozdá všem 
poslancům EP.
Při zahájení prvního dílčího zasedání, 
které následuje po přijetí tohoto 
rozhodnutí příslušným výborem, jej 
oznámí předseda, a aniž je dotčen
odstavec 2b, bude okamžikem svého 
oznámení považováno za schválené.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu transparentnosti legislativního postupu se rozhodnutí přeloží a rozdá. Ze stejného 
důvodu se také oznámí na plenárním zasedání. Toto oznámení by obvykle vedlo ke schválení 
plénem. Vyjednávací tým EP by tak zahájil vyjednávání na základě mandátu, který byl 
formálně schválen plénem, aniž by však toto schvalování bylo těžkopádné nebo zdlouhavé.

Pozměňovací návrh 5

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70. – odst. 2 b (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2b. Politická skupina nebo 40 poslanců si 
mohou vyžádat, aby bylo na pořad jednání 
dílčího zasedání, na němž má být 
rozhodnutí oznámeno, zařazeno hlasování
o tom, zda mají být zahájena jednání na 
základě mandátu obsaženého
v rozhodnutí výboru. O tomto zařazení na 
pořad jednání může také rozhodnout 
Konference předsedů. 

Or. en

Odůvodnění

Měl by být zaveden „zrychlený“ postup schvalování, aby byla zajištěna pružnost a posílena 
úloha pléna.
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Pozměňovací návrh 6

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70. – odst. 2 c (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2c. Konference předsedů nebo dvě 
politické skupiny, jejichž členové tvoří 
nejméně třetinu všech poslanců EP, si 
mohou vyžádat zařazení rozpravy
a hlasování o rozhodnutí zahájit jednání 
na pořad jednání dílčího zasedání 
následujícího po oznámení uvedeném
v odstavci 2. Pozměňovací návrhy
k mandátu jsou přípustné v souladu
s podmínkami stanovenými v článcích 156
a 157.

Or. en

Odůvodnění

Ve výjimečných a politicky důležitých případech je třeba umožnit podrobnější přezkum
a předkládání pozměňovacích návrhů k mandátu ze strany pléna.

Pozměňovací návrh 7

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70. – odst. 2 d (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2d. Vyjednávací tým v rámci řádného 
legislativního postupu vede předseda 
příslušného výboru nebo jiný člen týmu, 
kterého předseda jmenuje. Členem 
vyjednávacího týmu je také zpravodaj a ve 
vhodných případech dále koordinátoři 
nebo stínoví zpravodajové.
Vyjednávací tým pravidelně informuje 
příslušný výbor o vývoji jednání a o jeho 
výsledcích.
Po každém setkání s Radou a Komisí 
(třístranné jednání) jsou výboru 
zpřístupněny všechny návrhy, o nichž se
v průběhu tohoto setkání jednalo. Na své 
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následující schůzi je výbor informován
o stavu jednání.
Není-li možné včas svolat schůzi výboru, 
vyjednávací tým podá zprávu předsedovi 
výboru, stínovým zpravodajům
a koordinátorům výboru.
Příslušný výbor může aktualizovat mandát 
vyjednávacího týmu s ohledem na průběh 
jednání.

Or. en

Odůvodnění

Daný výbor schválí mandát prostou většinou, přičemž vyjednávací tým by zpravidla měla vést 
osoba zastupující celý výbor. Aby byla zaručena transparentnost, měl by vyjednávací tým 
výbor pravidelně informovat. Dostupné návrhy by měly být vždy rozdávány. Vyjednávací tým 
by měl obvykle podávat zprávy celému výboru. Není-li takové informování z důvodu časové 
tísně realizovatelné, měli by být o pokroku dosaženém při jednání a jeho výsledcích 
informováni přinejmenším stínoví zpravodajové, předseda a koordinátoři.

Pozměňovací návrh 8

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70. – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Je-li poté, co výbor schválil zprávu, 
dosaženo jednáním s Radou kompromisu, 
je věc před hlasováním na plenárním 
zasedání v každém případě s výborem 
znovu konzultována.

3. Vedou-li jednání s Radou k dosažení
kompromisu, jsou bezodkladně 
informování koordinátoři příslušného 
výboru a příslušný výbor posoudí návrh 
legislativního aktu, o němž bylo dosaženo 
dohody.

V případě, že příslušný výbor schválí 
dohodnutý návrh legislativního aktu, 
předloží jej k projednání Parlamentu, a to
v podobě zprávy, kompromisního 
pozměňovacího návrhu nebo 
pozměňovacího návrhu obsahujícího 
konsolidované znění.

Or. en
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Odůvodnění

Výbor v každém případě posoudí dohodu, jíž bylo dosaženo. Formální rozhodnutí přijímá celý 
výbor. V souladu s obvyklou praxí by měl mít návrh, který se předkládá k projednání v plénu, 
podobu zprávy, kompromisních pozměňovacích návrhů nebo konsolidovaného znění.

Pozměňovací návrh 9

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 70. – odst. 3 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

3a. Je-li návrh legislativního aktu 
projednáván v rámci postupu
s přidruženými výbory podle článku 50 
nebo postupu společných schůzí výborů 
podle článku 51, použijí se tyto články 
také na rozhodnutí o zahájení jednání a 
o vedení těchto jednání. V případě, že 
dotčené výbory nedosáhnou dohody, 
rozhoduje o zahájení a vedení těchto 
jednání předseda Konference předsedů 
výborů v souladu se zásadami 
stanovenými v jednacím řádu.

Or. en

Odůvodnění

Je-li návrh legislativního aktu projednáván v rámci postupu s přidruženými výbory (článek 
50) nebo postupu společných schůzí výborů (článek 51), je vhodné uplatnit tytéž články na 
zahájení a vedení legislativních jednání. Protože je třeba urychleně vyřešit jakoukoli neshodu 
mezi dotčenými výbory týkající se uplatňování těchto článků, měla by být předsedovi
Konference předsedů výborů svěřena pravomoc rozhodnout o tom, jak se bude v daném 
případě postupovat.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Konference předsedů výborů uspořádala na své schůzi dne 19. října 2010 širokou výměnu 
názorů ohledně jednání v rámci řádného legislativního postupu. Generální tajemníci 
politických skupin k debatě vedené Konferencí předsedů přispěli svými komentáři
a analýzami. Na schůzi konané dne 10. března 2011 se touto otázkou zabývala Konference 
předsedů. V dopise ze dne 18. dubna informoval předseda Buzek předsedu Casiniho
o výsledcích této schůze a o rozhodnutí Konference, na jehož základě byl Výbor pro ústavní 
záležitosti vyzván, aby přezkoumal článek 70 jednacího řádu s cílem učinit postupy 
efektivnějšími, transparentnějšími a inkluzivnějšími začleněním některých klíčových prvků 
Kodexu pro vedení jednání v rámci řádného legislativního postupu1 do závazné části 
jednacího řádu, a to především částí týkajících se:

– rozhodnutí výboru o zahájení jednání,
– rozhodnutí o složení a mandátu vyjednávajícího týmu,
– pravidelných zpráv o pokroku dosaženému při jednáních a jejich výsledku podávaných 

dotčenému výboru, včetně případné dohody,
– opětovné konzultace znění, o němž bylo dosaženo dohody, s výborem před 

hlasováním v plénu.

S ohledem na tuto výzvu zaslal pan Lehne předsedovi Casinimu doporučení2 týkající se 
osvědčených postupů při uplatňování Kodexu pro vedení jednání. Je také třeba zohlednit 
interinstitucionální souvislosti, zejména společné prohlášení EP, Rady a Komise
o praktických opatřeních pro postup spolurozhodování3.

Na podzim minulého roku předložil zpravodaj výboru pracovní dokument a návrh zprávy.
V průběhu diskusí o těchto dokumentech došlo k několika konzultacím s Konferencí předsedů 
výborů, se stínovými zpravodaji a v rámci jednotlivých politických skupin. Tyto výměny 
názorů pomohly doladit přístup zvolený v pracovním dokumentu a v návrhu zprávy a vedly
k tomuto revidovanému návrhu.

Otázka interinstitucionálních jednání a dohod v rámci legislativních postupů je 
prostřednictvím zásad otevřenosti a demokratické odpovědnosti provázána s otázkou 
zastupitelské demokracie na evropské úrovni4. Od počátků parlamentní demokracie byla 
veřejná povaha diskuse a hlasování spojena s demokratickou odpovědností. Nemají-li voliči 
možnost zjistit, co jejich zástupci řekli a jak hlasovali, nebudou jim při příštích volbách 
schopni „vystavit účet“. V tomto ohledu by zavedení závazných pravidel pro jednání
v legislativních postupech, jež by vedlo k větší otevřenosti a tím i odpovědnosti, 
představovalo krok na cestě k posílení zastupitelské demokracie na evropské úrovni.

                                               
1 Příloha XXI jednacího řádu (ve znění z července 2011).
2 Viz příloha pracovního dokumentu ze dne 14. října 2011 (PE472.201v01.00).
3 Úř. věst. C 145, 30.6.2007, s. 5.
4 Viz článek 10 SEU: „Fungování Unie je založeno na zastupitelské demokracii. [...] Rozhodnutí jsou přijímána 
co nejotevřeněji a co nejblíže občanům.“ a čl. 15 odst. 1 SFEU: „S cílem podpořit řádnou správu věcí veřejných 
a zajistit účast občanské společnosti jednají orgány, instituce a jiné subjekty Unie co nejotevřeněji.“
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Tato reforma by na druhou stranu měla zohlednit požadavek efektivity, a zejména skutečnost, 
že dosažení dohody v prvním čtení představuje výhodu v podobě snadnějšího a rychlejšího 
řešení, než je tomu v případě, kdy si postup vyžádá tři čtení. Vytvořením nových zdlouhavých 
postupů by se orgány o tuto výhodu připravily. V průběhu provádění platných pravidel 
(stanovených v Kodexu pro vedení jednání a v osvědčených postupech) do závazné části 
jednacího řádu je tudíž nezbytné nalézt rovnováhu mezi těmito požadavky. Zpravodaj proto 
navrhuje změny, které budou na jedné straně odrážet stávající, avšak nezávazné acquis v této 
oblasti, a které si na straně druhé kladou za cíl zohlednit jak požadavek transparentnosti, tak 
účinnosti.

Taková novelizace článku 70 by měla především vyjasnit právní status Kodexu pro vedení 
jednání. Veškerá legislativní jednání musí dodržovat závazný jednací řád, přičemž úloha 
nepovinného Kodexu je pouze sloužit jako vodítko nebo usměrňovat. Jednání musí být 
vedena s přihlédnutím ke Kodexu, avšak pouze do té míry, do níž je Kodex v souladu se 
závaznými ustanoveními jednacího řádu odpovídajícími dané situaci, a současně tak, jak je 
vhodné s ohledem na politické okolnosti či časová omezení.

Rozhodnutí o zahájení legislativních jednání před přijetím zprávy v prvním čtení by měla být 
přijímána pro každý legislativní postup případ od případu a měla by zohledňovat specifické 
rysy každé jednotlivé složky, přičemž se přihlíží ke kritériím stanoveným v Kodexu pro 
vedení jednání. Takové rozhodnutí by tedy mělo být politicky odůvodněné např. s ohledem 
na:

– politické priority, 
– nekontroverznost či „technickou“ povahu návrhu, 
– naléhavost situace a/nebo 
– přístup daného předsednictví ke specifické složce.

Rozhodnutí by mělo obsahovat mandát pro jednání. S ohledem na flexibilitu a účinnost by 
bylo kontraproduktivní vymezit příliš přísně podobu takového mandátu v jednacím řádu. Na 
druhé straně by však jednací řád měl nabízet možné podoby mandátu. Měl by proto uvádět, že 
mandát může spočívat v souboru pozměňovacích návrhů nebo jednoznačně vymezených cílů, 
priorit či obecných směrů. Rozhodnutí by také mělo obsahovat ustanovení o politicky 
vyváženém složení vyjednávajícího týmu. Protože s mandátem musí vyjádřit souhlas výbor, 
měl by být vyjednávací tým veden osobou, která nestranně zastupuje celý výbor, a nikoli 
někým, kdo by mohl být považován za zástupce určité politické skupiny. Z tohoto důvodu by 
měl vyjednávací tým vést předseda, který by mohl přenést tuto pravomoc na kteréhokoli 
jiného člena týmu (včetně zpravodaje). Členem vyjednávacího týmu by přirozeně měl vždy 
být také zpravodaj. 

Od okamžiku, kdy se výbor začne zabývat formálním rozhodnutím zahájit legislativní 
jednání, by však již účinnost a flexibilita měly jít ruku v ruce s transparentností. Taková 
rozhodnutí by proto měla být přeložena, rozdána všem poslancům Parlamentu, předána 
předsedovi a oznámena na prvním dílčím zasedání, které následuje po jeho přijetí výborem. Je 
také třeba zaručit transparentnost prostřednictvím ustanovení, podle nějž vyjednávací tým 
pravidelně informuje příslušný výbor o vývoji jednání a o jeho výsledcích. Po každém 
třístranném jednání by měly být rozdány dostupné návrhy. Vyjednávací tým by měl obvykle 
podávat zprávy celému výboru. Není-li to považováno za možné, neboť z důvodu časové tísně 
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nelze svolat celý výbor, měli by být o vývoji jednání a o jeho výsledcích informováni 
přinejmenším stínoví zpravodajové, předseda a koordinátoři.

Ve výboru byla na základě alternativ navržených v pracovním dokumentu a návrhu zprávy 
zpravodaje projednána také možná úloha pléna EP při schvalování mandátu a rozhodnutí
o zahájení jednání. Jedná se o velmi komplikovanou otázku. Lze se domnívat, že souhlas 
pléna s mandátem daného výboru k jednání by pozici Parlamentu dodával větší váhu a mohl 
by teoreticky všem poslancům zajistit možnost včasného zapojení do rozhodovacího procesu 
týkajícího se legislativních návrhů. Stanovení obecného pravidla, že všechny návrhy 
rozhodnutí zahrnující mandát k jednání budou předkládány k projednání a schválení v plénu, 
by tudíž mohlo být na první pohled ospravedlněno tím, že tak bude posílena demokratická 
legitimita. S tím spojené nevýhody by však byly také značné. Plné a automatické zapojení by 
mohlo znamenat, že postup bude příliš složitý, a sníží se tak efektivita a relativní rychlost,
s nimiž je spojeno dosažení dohody v prvním čtení. Pokud by se navíc tento postup stal 
obvyklou praxí, důležité návrhy by v záplavě jiných návrhů mohly zůstat nepovšimnuty. Na 
zřeteli je třeba mít také skutečnost, že toto řešení by znamenalo zvýšenou pracovní zátěž pro 
překladatele a tlumočníky EP. Je proto třeba nalézt řešení, která by odpovídala těmto 
kritériím:

– zajištění demokratické legitimity, 
– pružnost a pragmatičnost a
– rozčlenění v závislosti na politickém významu legislativní složky.

Na základě těchto úvah zpravodaj navrhuje tyto postupy:

Pozměňovací návrh 4: za prvé je třeba zavést postup, který zajistí transparentnost a formální 
demokratickou legitimitu všech rozhodnutí o zahájení jednání v prvním čtení, aniž by byl 
zdlouhavý nebo těžkopádný. Takový postup by měl vycházet z rozumného předpokladu, že 
qui tacet consentire, tedy že mlčení znamená souhlas (z takového předpokladu již vychází
článek 211).

Pozměňovací návrh 5: za druhé je třeba vytvořit zrychlený postup, resp. postup „záchranné 
brzdy“, jehož výsledkem by mohlo být jednoduché hlasování „ano/ne“ o otázce zahájení 
jednání. 

Pozměňovací návrh 6: za třetí je třeba zajistit, aby ve výjimečných a politicky důležitých
případech mohla s ohledem na mandát k vyjednávání proběhnout plnohodnotná rozprava
v plénu a mohly zde být předloženy pozměňovací návrhy a zorganizováno hlasování. 
Podmínky pro spuštění tohoto postupu by byly velmi náročné, neboť by muselo dojít k zásahu 
Konference předsedů nebo nejméně dvou politických skupin, které sdružují alespoň třetinu 
poslanců EP.

Povedou-li jednání k dosažení kompromisu s Radou, budou koordinátoři výboru neprodleně 
informováni tak, aby o této dohodě věděly politické skupiny a diskuse ve výboru se mohla 
zaměřit na dohodu, jíž bylo dosaženo. Dohodnutý návrh by měl být následně posouzen 
příslušným výborem. Měl by být přijat celým příslušným výborem a poté by měl být tímto 
výborem předložen k posouzení Parlamentu. Je vhodné definovat tento krok přesněji, neboť 
poté, co Parlament vyjádří s dohodnutým návrhem souhlas, se tento návrh stane legislativním 
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aktem. V souladu s obvyklou praxí by tedy měl mít podobu zprávy, kompromisního 
pozměňovacího návrhu k návrhu nebo konsolidovaného znění složeného z návrhu a 
z dohodnutých pozměňovacích návrhů.

A konečně, je-li návrh legislativního aktu projednáván v rámci postupu s přidruženými 
výbory (článek 50) nebo postupu společných schůzí výborů (článek 51), je vhodné uplatnit 
tytéž články na zahájení a vedení legislativních jednání. Protože je třeba urychleně vyřešit 
jakoukoli neshodu mezi dotčenými výbory týkající se uplatňování těchto článků, měla by být 
předsedovi Konference předsedů výborů svěřena pravomoc rozhodnout o tom, jak se bude
v daném případě postupovat.


