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7. VOLEBNÉ OBDOBIE (2009 – 2014)

SEPTEMBER 2009

USTANOVUJÚCE SCHÔDZE MEDZIPARLAMENTNÝCH DELEGÁCIÍ 1

ČLÁNKY ROKOVACIEHO PORIADKU TÝKAJÚCE SA USTANOVUJÚCICH SCHÔDZÍ 
MEDZIPARLAMENTNÝCH DELEGÁCIÍ

Článok 12 
Dočasný predseda

1. Rokovaniu podľa článku 134 ods. 2 a každému inému rokovaniu, ktoré sa koná z dôvodu 
voľby predsedu a predsedníctva, predsedá až do zvolenia nového predsedu odchádzajúci 
predseda alebo v prípade jeho neprítomnosti odchádzajúci podpredseda, v tomto poradí, alebo 
v prípade ich neprítomnosti, poslanec s najdlhším výkonom funkcie.

2. Počas predsedníctva poslanca, ktorý dočasne predsedá na základe odseku 1, sa rokuje len 
o záležitostiach, ktoré sa týkajú voľby predsedu alebo preskúmania osvedčení o zvolení 
za poslanca.

Poslanec, ktorý dočasne predsedá na základe odseku 1, vykonáva právomoci predsedu uvedené 
v článku 3 ods. 2 druhý pododsek. Ak sa počas jeho alebo jej predsedníctva nastolí akákoľvek 
iná záležitosť týkajúca sa preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca, pridelí sa výboru,
v ktorého pôsobnosti je preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca.

Článok 13
Navrhovanie kandidátov a všeobecné ustanovenia

1. Predseda, podpredsedovia a kvestori sú volení v tajnom hlasovaní v súlade 
s článkom 169. Návrhy kandidátov sa predkladajú len s ich súhlasom. Návrhy kandidátov môže 
predložiť iba politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov. Ak počet kandidátov 
neprevyšuje počet funkcií, ktoré sa majú obsadiť, môžu byť kandidáti zvolení aklamáciou.

2. Pri voľbách predsedu, podpredsedov a kvestorov by sa mala zohľadniť potreba 
celkového spravodlivého zastúpenia jednotlivých členských štátov a politických názorov.

                                               
1 Uplatňuje sa na medziparlamentné delegácie, delegácie pri spoločných parlamentných výboroch, delegácie pri 
parlamentných výboroch pre spoluprácu a delegácie pri multilaterálnych zhromaždeniach
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Článok 14 
Voľba predsedu – otvárací prejav

1. Predseda sa volí ako prvý. Návrhy kandidátov sa pred každým kolom hlasovania 
predkladajú poslancovi, ktorý dočasne predsedá podľa článku 12, ktorý ich predkladá 
Parlamentu. Ak ani po troch kolách hlasovania žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu 
odovzdaných hlasov, obmedzí sa štvrté kolo na tých dvoch poslancov, ktorí získali najväčší 
počet hlasov v treťom kole. V prípade rovnosti hlasov je za zvoleného vyhlásený starší kandidát.

2. Ihneď po zvolení predsedu uvoľní poslanec, ktorý dočasne predsedá podľa článku 12, 
predsednícke kreslo. Iba zvolený predseda môže predniesť otvárací prejav.

Článok 164
Hlasovacie právo

Hlasovacie právo je osobné právo.

Poslanci hlasujú samostatne a osobne.

Každé porušenie tohto článku sa považuje za vážny prípad narušenia poriadku v zmysle 
článku 153 ods. 1 a má právne následky stanovené v uvedenom článku.

Článok 168
Elektronické hlasovanie

1. Predseda môže kedykoľvek rozhodnúť o tom, že hlasovanie sa podľa článkov 165, 167 
a 169 uskutoční s použitím elektronického hlasovacieho zariadenia.
Ak sa elektronické hlasovacie zariadenie nedá použiť z technických dôvodov, hlasovanie 
sa uskutoční podľa článkov 165, 167 ods. 2 alebo článku 169.
Technické detaily použitia elektronického hlasovacieho zariadenia sa riadia pokynmi 
predsedníctva.

2. Ak sa hlasuje s použitím elektronického zariadenia, zaznamená sa len číselný výsledok 
hlasovania.
Ak sa však na žiadosť v súlade s článkom 167 ods. 1 uskutočnilo hlasovanie podľa mien, hlasy 
sa zaznamenajú v zápisnici z rokovania. Zoznam hlasujúcich je zostavený podľa politických 
skupín a v abecednom poradí mien poslancov spolu s informáciou o tom, ako hlasovali.

3. Hlasovanie podľa mien sa uskutoční v súlade s článkom 167 ods. 2, ak o to požiada 
väčšina prítomných poslancov. Zariadenie uvedené v odseku 1 sa môže použiť na zistenie 
väčšiny.

Článok 169 
Tajné hlasovanie

1. V prípade menovaní sa uskutoční tajné hlasovanie bez toho, aby tým boli dotknuté 
ustanovenia článku 13 ods. 1, článku 186 ods. 1 a článku 191 ods. 2, druhý pododsek.
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Pri sčítavaní odovzdaných hlasov sa berú do úvahy iba volebné lístky s menami kandidátov.

2. Tajné hlasovanie sa môže uskutočniť tiež v prípade, ak o to požiada najmenej pätina 
všetkých poslancov. Žiadosť treba podať pred začiatkom hlasovania.

Ak najmenej pätina všetkých poslancov pred začiatkom hlasovania požiada o tajné hlasovanie, 
Parlament je povinný takéto hlasovanie uskutočniť.

3. Žiadosť o tajné hlasovanie má prednosť pred žiadosťou o hlasovanie podľa mien.

4. Hlasy odovzdané v tajnom hlasovaní spočítajú dvaja až ôsmi poslanci, ktorých určí žreb, 
pokiaľ sa nehlasuje pomocou elektronického zariadenia.

V prípade hlasovania podľa odseku 1, nesmú byť kandidáti zároveň overovateľmi.

Mená poslancov, ktorí sa zúčastnili tajného hlasovania, sa zaznamenajú v zápisnici z rokovania, 
na ktorom sa hlasovanie uskutočnilo.

Článok 198
Zriaďovanie medziparlamentných delegácií a ich pôsobnosť

1. Na návrh konferencie predsedov Parlament zriaďuje stále medziparlamentné delegácie a 
s ohľadom na ich úlohy rozhoduje o ich forme a počte členov. Ich členovia sú zvolení na prvej 
alebo druhej schôdzi novozvoleného Parlamentu na celé volebné obdobie Parlamentu. 

2. Členovia delegácií sa volia po tom, ako politická skupina a nezaradení poslanci 
predložili návrhy kandidátov konferencii predsedov. Konferencia predsedov predloží 
Parlamentu návrhy tak, aby sa zabezpečilo rovnomerné zastúpenie členských štátov a 
politických názorov. Čl. 186 ods. 2, 3, 5 a 6 sa použijú rovnako. 

3. Predsedníctvo delegácií sa volí v súlade s postupom, ktorý je stanovený pre stále výbory 
v článku 191. 

4. Parlament vymedzí všeobecnú pôsobnosť jednotlivých delegácií. Kedykoľvek môže 
rozhodnúť, že túto pôsobnosť rozšíri alebo zúži. 

5. Vykonávacie ustanovenia, ktoré majú umožniť činnosť delegácií, prijme konferencia 
predsedov na návrh konferencie predsedov delegácií. 

6. Predseda delegácie predloží výboru, v ktorého pôsobnosti sú zahraničné veci a 
bezpečnosť, správu o činnosti delegácie. 

7. Vedúcemu delegácie sa poskytne možnosť vystúpiť pred výborom, pokiaľ je na 
programe bod, ktorý sa týka oblasti zodpovednosti delegácie. To isté sa uplatňuje na schôdzach 
delegácie na predsedu alebo spravodajcu tohto výboru.
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Článok 200
Spoločné parlamentné výbory

1. Európsky parlament môže vytvárať spoločné parlamentné výbory s parlamentmi štátov, 
ktoré sú pridružené k Spoločenstvu alebo štátov, s ktorými sa začali prístupové rokovania. 

Spoločné parlamentné výbory môžu zúčastneným parlamentom dávať odporúčania. V prípade 
Európskeho parlamentu sa tieto odporúčania pridelia gestorskému výboru, ktorý predloží návrhy 
na ďalší postup.

2. Všeobecnú pôsobnosť jednotlivých spoločných parlamentných výborov vymedzí 
Európsky parlament a dohody s tretími krajinami.

3. Spoločné parlamentné výbory sa riadia postupmi ustanovenými v príslušných dohodách. 
Takéto postupy vychádzajú z princípu rovnosti medzi delegáciou Európskeho parlamentu a 
delegáciou druhého parlamentu.

4. Spoločné parlamentné výbory si vypracujú vlastné rokovacie poriadky a predložia ich na 
schválenie predsedníctvu Európskeho parlamentu a predsedníctvu príslušného parlamentu. 

5. Voľba členov delegácií Európskeho parlamentu v spoločných parlamentných výboroch a 
voľba predsedníctiev týchto delegácií sa uskutočnia v súlade s postupom ustanoveným pre 
medziparlamentné delegácie. 
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PRÍLOHA I

Ustanovenia o použití článku 9 ods. 1 – Transparentnosť a finančné pomery poslancov

Článok 1
1. Každý poslanec, ktorý má priamy finančný záujem na veci, ktorá je predmetom 
rozpravy, musí pred vystúpením v Parlamente alebo v niektorom z jeho orgánov, alebo ak bol 
navrhnutý na spravodajcu, tento záujem priznať ústne na schôdzi.

2. Ak má byť poslanec právoplatne menovaný za funkcionára Parlamentu alebo niektorého 
z jeho orgánov podľa článkov 13, 191, alebo 198 ods. 2, alebo má byť členom oficiálnej 
delegácie podľa článku 68 alebo článku 198 ods. 2, musí najprv riadne vyplniť vyhlásenie 
uvedené v článku 2.

Článok 2
Kvestori vedú register, ktorý obsahuje osobné a podrobné vyhlásenie každého poslanca o:

a) jeho profesijných činnostiach a iných platených funkciách alebo činnostiach,

b) akomkoľvek plate, ktorý poslanec dostáva za výkon mandátu v inom parlamente,

c) akejkoľvek finančnej, personálnej alebo materiálnej podpore, ktorú prijíma nad rámec 
podpory poskytovanej Parlamentom a ktorú mu v súvislosti s jeho politickou činnosťou 
poskytujú tretie strany, ktorých totožnosť sa musí uviesť.

Poslanci sa zdržia prijímania akýchkoľvek iných darov alebo výhod pri výkone svojich 
povinností.

Vyhlásenia v registri robia poslanci na svoju osobnú zodpovednosť a sú povinní ich každý rok 
aktualizovať.

Predsedníctvo môže priebežne spísať zoznam údajov, ktoré by sa podľa jeho názoru mali 
zapísať v registri.

Ak po náležitej výzve poslanec nesplní povinnosť podať vyhlásenie podľa písm. a) a b), 
predseda ho opätovne vyzve, aby podal vyhlásenie do dvoch mesiacov. Ak poslanec nepredloží 
vyhlásenie v určenej lehote, po uplynutí tejto lehoty sa v zápisnici z prvého dňa každej schôdze 
uverejní jeho meno spolu s uvedením priestupku. Ak poslanec po uverejnení priestupku naďalej 
odmieta podať vyhlásenie, predseda postupuje v súlade s článkom 153 s cieľom vylúčiť 
poslanca.

Predsedovia zoskupení poslancov, či už medziskupín alebo iných neoficiálnych zoskupení 
poslancov, sú povinní priznať každú podporu, či už peňažnú alebo hmotnú (napr. asistentský 
príspevok), ktorú inak priznávajú poslanci.

Kvestori sú zodpovední za vedenie registra a vypracovanie podrobných pravidiel týkajúcich sa 
vyhlásení týchto zoskupení o vonkajšej podpore.
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