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Návrh na zmenu článku 166 (Záverečné hlasovanie) a článku 195 ods. 3 (Hlasovanie 
vo výbore)

Pozmeňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
článok 166 rokovacieho poriadku

Platný text Pozmeňujúci návrh

Pri hlasovaní o akomkoľvek návrhu 
legislatívneho aktu, či už ide o jediné 
a/alebo o záverečné hlasovanie, 
Parlament hlasuje podľa mien za pomoci 
elektronického hlasovacieho zariadenia.

Pri akomkoľvek záverečnom hlasovaní 
o správe vypracovanej Parlamentom sa 
uplatní hlasovanie podľa mien za pomoci 
elektronického hlasovacieho zariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Taking into account the study ‘Democratic scrutiny, transparency, and modalities of vote in 
the national parliaments of the Member States and in the European Parliament’ produced at 
the request of the Committee on Constitutional Affairs, the proposed change to the Rules of 
Procedure aims to align Parliament’s practice with the best practices in other parliaments of 
the European Union.

The proposed amendment will also increase transparency and thus the democratic 
accountability of Members to the electorate and citizens. Voters have a right to know how 
their elected representatives have voted in order to be able to hold them to account.

Pozmeňujúci návrh 2

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 195 – odsek 3

Platný text Pozmeňujúci návrh

3. Vo výbore sa hlasuje zdvihnutím ruky, 
ak štvrtina členov výboru nepožiada o 
hlasovanie podľa mien. V takomto prípade 
sa hlasovanie uskutoční v súlade s článkom 
167 ods. 2.

3. Vo výbore sa hlasuje zdvihnutím ruky, 
ak nejde o záverečné hlasovanie o správe 
vypracovanej výborom alebo štvrtina 
členov výboru nepožiada o hlasovanie 
podľa mien. V takomto prípade sa 
hlasovanie uskutoční v súlade s článkom 
167 ods. 2.
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