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USTAVUJÍCÍ SCHŮZE MEZIPARLAMENTNÍCH DELEGACÍ1

ČLÁNKY JEDNACÍHO ŘÁDU, KTERÉ SE TÝKAJÍ USTAVUJÍCÍCH SCHŮZÍ 
MEZIPARLAMENTNÍCH DELEGACÍ

Článek 12 
Dočasný předseda

1. Na zasedání konaném podle čl. 134 odst. 2 a na každém jiném zasedání konaném 
za účelem volby předsedy a předsednictva předsedá zasedání odstupující předseda nebo, není-li 
to možné, nejvýše postavený odstupující místopředseda nebo, nemůže-li nikdo z nich, služebně 
nejstarší poslanec, dokud není zvolen předseda.

2. Po dobu předsednictví poslance, který zastává funkci dočasného předsedy podle 
odstavce 1, se nekoná žádná rozprava, kromě rozpravy týkající se volby předsedy nebo ověření 
pověřovacích listin.

Poslanec, který zastává funkci dočasného předsedy podle odstavce 1, vykonává pravomoci 
předsedy uvedené v čl. 3 odst. 2 druhém pododstavci. Vyskytne-li se během jeho předsednictví 
jakákoli jiná záležitost týkající se ověření pověřovacích listin, postoupí ji výboru příslušnému 
pro ověřování pověřovacích listin.

Článek 13
Nominace a obecná ustanovení

1. Předseda, místopředsedové a kvestoři jsou voleni tajným hlasováním v souladu 
s článkem 169. Nominace se podávají se souhlasem kandidátů. Návrhy mohou podávat pouze 
politické skupiny nebo nejméně čtyřicet poslanců. Jestliže však počet kandidátů nepřesáhne 
počet volných míst, mohou být kandidáti zvoleni aklamací.

2. Při volbě předsedy, místopředsedů a kvestorů je třeba zajistit rovnoměrné zastoupení 
jednotlivých členských států a politických směrů.

Článek 14 
Volba předsedy - úvodní projev

1. Nejprve se volí předseda. Nominace se podávají před každou volbou poslanci ve funkci 

                                               
1 Vztahuje se na meziparlamentní delegace, delegace ve smíšených parlamentních výborech, delegace ve výborech 
pro parlamentní spolupráci a delegace v mnohostranných parlamentních shromážděních



dočasného předsedy podle článku 11, který je oznámí Parlamentu. Jestliže po třech volbách 
nezíská žádný kandidát absolutní většinu odevzdaných hlasů, uskuteční se čtvrtá volba pouze 
mezi dvěma poslanci, kteří získali nejvyšší počet hlasů při třetí volbě. V případě rovnosti hlasů 
je prohlášen za zvoleného starší z kandidátů.

2. Jakmile je předseda zvolen, uvolní poslanec ve funkci dočasného předsedy podle článku 
12 předsednické křeslo. Úvodní projev může pronést pouze zvolený předseda.

Článek 164
Hlasovací právo

Právo hlasovat je právem osobním.

Poslanci hlasují jednotlivě a osobně.

Jakékoli porušení tohoto článku se považuje za závažný případ porušení pořádku ve smyslu 
čl. 153 odst. 1 a má právní následky popsané v uvedeném článku.

Článek 168
Elektronické hlasování

1. Předseda může kdykoli rozhodnout, že se hlasování uvedené v článcích 165,
167 a 169 uskuteční prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení.
Pokud nemůže být elektronické hlasování z technických důvodů použito, hlasuje se
podle článku 165, čl. 167 odst. 2 nebo článku 169.
Po technické stránce je používání elektronického hlasovacího zařízení upraveno 
pokyny předsednictva.

2. Při elektronickém hlasování se zaznamená pouze číselný výsledek hlasování.
Je-li však požadováno jmenovité hlasování podle čl. 167 odst. 1, zaznamenají se hlasy v zápisu 
ze zasedání podle politických skupin, přičemž jména poslanců jsou v abecedním pořadí.

3. Jmenovité hlasování se uskuteční podle s čl.167 odst. 2, jestliže 
o to požádá většina přítomných poslanců. Zařízení uvedené v odstavci 1 tohoto článku lze použít 
ke zjištění, zda je přítomna většina poslanců.

Článek 169 
Tajné hlasování

1. V případě jmenování se hlasuje tajně, aniž jsou dotčeny čl. 13 odst. 1, čl. 186 odst. 1 
a čl. 191 odst. 2 druhý pododstavec.

Při sčítání odevzdaných hlasů se berou v úvahu jen hlasovací lístky se jmény poslanců, kteří 
jsou kandidáty.

2. Tajné hlasování se rovněž může konat na žádost pětiny všech poslanců Parlamentu. 
Takovou žádost je nutno vznést před zahájením hlasování.

Pokud žádost o tajné hlasování před zahájením hlasování předloží alespoň pětina všech 
poslanců Parlamentu, Parlament musí tímto způsobem hlasovat.



3. Žádost o tajné hlasování má přednost před žádostí o jmenovité hlasování.

4. Dva až osm skrutátorů, kteří byli vylosováni mezi poslanci, sečte hlasy odevzdané při 
tajném hlasování, pokud hlasování neproběhne elektronicky.

Při hlasování podle odstavce 1 nesmějí kandidáti vykonávat funkci skrutátorů.

Jména poslanců, kteří se zúčastnili tajného hlasování, se zaznamenají do zápisů ze zasedání, 
při kterém se tajné hlasování konalo.

Článek 198
Vytváření meziparlamentních delegací a jejich úkoly

1. Na návrh Konference předsedů vytváří Parlament stálé meziparlamentní delegace 
a rozhoduje o jejich povaze a počtu jejich členů s přihlédnutím k jejich úkolům. Členové jsou 
voleni na celé volební období na prvním nebo druhém dílčím zasedání po nové volbě 
Parlamentu. 

2. Členové delegací jsou voleni poté, co politické skupiny a nezařazení poslanci předloží 
Konferenci předsedů seznam svých kandidátů. Konference předsedů předloží Parlamentu 
návrhy, které zajistí pokud možno spravedlivé zastoupení členských států a politických směrů. 
Použije se čl. 186 odst. 2, 3, 5 a 6. 

3. Předsednictva delegací se vytvářejí postupem stanoveným pro stálé výbory podle článku 
191. 

4. Parlament stanoví obecnou působnost jednotlivých delegací. Tuto působnost může 
Parlament kdykoli rozšířit nebo omezit. 

5. Prováděcí ustanovení nutná pro práci delegací přijme Konference předsedů na návrh 
Konference předsedů delegací. 

6. Předseda delegace předloží výboru příslušnému pro zahraniční věci a bezpečnost zprávu 
o činnosti delegace. 

7. Předseda delegace má právo být vyslyšen ve výboru, pokud je na pořadu bod, který se 
týká oblasti odpovědnosti delegace. Totéž platí na schůzích delegace pro předsedu nebo 
zpravodaje tohoto výboru.



Článek 200
Smíšené parlamentní výbory

1. Evropský parlament může zřídit smíšené parlamentní výbory s parlamenty států 
přidružených ke Společenství nebo států, s nimiž byla zahájena jednání o přistoupení. 

Tyto výbory mohou vypracovávat doporučení pro dotyčné parlamenty. V případě Evropského 
parlamentu jsou tato doporučení postoupena příslušnému výboru, který předloží návrhy, jak 
v dané věci postupovat.

2. Obecnou působnost různých smíšených parlamentních výborů vymezí Evropský 
parlament a dohody se třetími zeměmi.

3. Smíšené parlamentní výbory se řídí postupy stanovenými v uvedených dohodách. 
Takové postupy vycházejí ze zásady parity mezi delegací Evropského parlamentu a delegací 
dotyčného parlamentu.

4. Smíšené parlamentní výbory vypracují svůj vlastní jednací řád a předloží jej ke schválení 
předsednictvu Evropského parlamentu a předsednictvu příslušného parlamentu. 

5. Volba členů delegací Evropského parlamentu ve smíšených parlamentních výborech 
a vytvoření předsednictva těchto delegací se uskuteční postupem stanoveným pro 
meziparlamentní delegace. 



PŘÍLOHA I

Ustanovení o používání čl. 9 odst. 1 - Průhlednost a finanční zájmy poslanců

Článek 1
1. Každý poslanec, který má na projednávaném předmětu přímý finanční zájem, nebo je-li 
navržen jako zpravodaj musí před svým vystoupením v Parlamentu nebo v jednom z jeho 
orgánů o tomto zájmu ústně informovat.

2. Předtím, než může být poslanec platně navržen na funkcionáře Parlamentu nebo jednoho 
z jeho orgánů, podle článků 13, 191 nebo čl. 198 odst. 2, nebo účastníkem oficiální delegace, 
podle článku 68 nebo čl. 198 odst. 2, musí řádně vyplnit písemné prohlášení stanovené v článku 
2.

Článek 2
Kvestoři vedou rejstřík, který bude obsahovat podrobné osobní 
prohlášení každého poslance:

a) o jeho profesních činnostech nebo jiných placených funkcích nebo činnostech,

b) o jakékoli odměně, kterou poslanec dostává za výkon mandátu v jiném parlamentu,

c) o jakékoliv finanční, personální nebo materiální podpoře, které se mu dostává vedle podpory 
Parlamentu a kterou mu v souvislosti s jeho politickou činností poskytují třetí strany, jejichž 
totožnost musí být uvedena.

Při výkonu svých povinností nesmějí poslanci přijímat žádné dary ani výhody.

Za prohlášení v rejstříku nese poslanec osobní odpovědnost a musí jej každý rok aktualizovat.

Předsednictvo může příležitostně vypracovat seznam věcí, které by podle jeho mínění měly být 
obsaženy v prohlášení v rejstříku.

Pokud poslanec na příslušnou žádost nesplní svou povinnost podat prohlášení podle písmen a) 
a b), předseda ho v průběhu dvou měsíců opět upozorní na povinnost podat prohlášení. Pokud 
nebylo prohlášení podáno ve stanovené lhůtě, zveřejní se po uplynutí lhůty jméno poslance 
a skutečnost, že tuto svou povinnost nesplnil v zápisu z prvního dne každého dílčího zasedání. 
Pokud poslanec nadále odmítá podat prohlášení i po zveřejnění skutečnosti, že tuto povinnost 
nesplnil, přijme předseda Parlamentu podle článku 153 opatření vedoucí k zastavení činnosti 
tohoto poslance.

Předseda seskupení poslanců, jak meziskupin, tak i jiných neoficiálních seskupení poslanců, 
musí přiznat v prohlášení jakoukoli podporu, buď peněžní nebo hmotnou (například služby 
sekretariátu), která, pokud by byla poskytována poslancům jako jednotlivcům, by musela být 
podle tohoto článku přiznána v prohlášení.

Kvestoři jsou odpovědní za vedení rejstříku a vypracování podrobných pravidel pro 
prohlášení těchto seskupení o mimoparlamentní podpoře.


