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7. VOLEBNÍ OBDOBÍ (2009–2014)

LEDEN 2012

USTAVUJÍCÍ SCHŮZE PARLAMENTNÍCH VÝBORŮ

ČLÁNKY JEDNACÍHO ŘÁDU, KTERÉ SE TÝKAJÍ USTAVUJÍCÍCH SCHŮZÍ 
PARLAMENTNÍCH VÝBORŮ

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.

Má-li být nahrazen jediný místopředseda a je-li pouze jediný kandidát, může být tento kandidát 
zvolen aklamací. Předseda má výlučnou pravomoc rozhodnout o tom, zda volba proběhne 
aklamací nebo tajným hlasováním. Zvolený kandidát zastává v hierarchii místopředsedů stejné 
postavení jako místopředseda, kterého nahrazuje.

2. Při volbě předsedy, místopředsedů a kvestorů je třeba zajistit spravedlivé zastoupení 
jednotlivých členských států a politických směrů.
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Článek 14 
Volba předsedy – úvodní projev

1. Nejprve se volí předseda. Nominace se podávají před každou volbou poslanci ve funkci 
dočasného předsedy podle článku 12, 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 
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jsou kandidáty.

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

Pokud žádost o tajné hlasování před zahájením hlasování předloží nejméně 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 186 
Složení výborů

1. Členové výborů a vyšetřovacích výborů jsou voleni na základě nominací předložených 
politickými skupinami a nezařazenými poslanci. Konference předsedů předloží Parlamentu 
návrhy. Složení výborů odráží v co nejvyšší míře složení Parlamentu.

Změní-li poslanec politickou skupinu, ponechá si svou funkci v parlamentních výborech po 
zbytek dvouapůlletého funkčního období. Pokud by poslanec změnou politické skupiny narušil 
vyrovnané zastoupení politických směrů ve výboru, podá Konference předsedů nové návrhy na 
složení výboru v souladu s postupem stanoveným v odstavci 1, druhé větě, přičemž musí být 
zaručena individuální práva poslance.

Poměrné rozdělení křesel mezi politické skupiny se nesmí odchýlit od nejbližšího celého čísla. 
Rozhodne-li se skupina nezasednout ve výboru, zůstanou dotčená křesla neobsazena a velikost 
výboru se o příslušný počet sníží. Výměna křesel mezi politickými skupinami není povolena.

2. Pozměňovací návrhy k návrhům Konference předsedů jsou přípustné pouze tehdy, 
předloží-li je nejméně čtyřicet poslanců. Parlament rozhodne o těchto pozměňovacích návrzích
v tajném hlasování.

3. Poslanci se považují za zvolené na základě návrhů Konference předsedů s případnými 
změnami podle odstavce 2.

4. Pokud politická skupina nepředloží nominace na členství ve vyšetřovacím výboru podle 
odstavce 1 ve lhůtě stanovené Konferencí předsedů, předloží Konference předsedů Parlamentu 
pouze nominace, které jí byly sděleny ve stanovené lhůtě.

5. O obsazení uvolněného místa ve výboru může prozatímně rozhodnout Konference 
předsedů, a to se souhlasem osob, které mají být jmenovány, a s přihlédnutím k odstavci 1.

6. Tyto změny se předloží Parlamentu ke schválení na příštím denním zasedání.
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Článek 187 
Náhradníci

1. Politické skupiny a nezařazení poslanci mohou jmenovat stálé náhradníky pro každý 
výbor v počtu shodném s počtem řádných členů, kteří tyto skupiny zastupují v daném výboru. 
Předseda je o tom informován. Tito stálí náhradníci jsou oprávněni účastnit se schůzí výboru, 
vystupovat na nich a v případě nepřítomnosti řádného člena se účastnit hlasování.

2. Navíc v případě neúčasti řádného člena, a pokud stálý náhradník nebyl jmenován nebo je 
rovněž nepřítomen, může řádný člen výboru zajistit, aby byl na schůzi zastupován jiným členem 
své politické skupiny, který je oprávněn hlasovat. Jméno náhradníka musí být sděleno předem 
předsedovi výboru před zahájením hlasování.

Odstavec 2 se použije obdobně pro nezařazené poslance.

Oznámení předem, stanovené v poslední větě odstavce 2, musí být provedeno před ukončením 
rozpravy nebo před zahájením hlasování o bodu nebo bodech, při kterých má být řádný 
poslanec nahrazen.

 * * *

Ustanovení tohoto článku obsahuje dvě jasně vymezené zásady:

– politická skupina nesmí mít ve výboru více stálých náhradníků, než je počet jejích 
řádných členů ve výboru;

– právo jmenovat stálé náhradníky mají pouze politické skupiny pod podmínkou, že
o tom informují předsedu Parlamentu.

Z toho vyplývá, že:

– postavení stálého náhradníka závisí výlučně na členství v dané politické skupině;

– pokud se počet řádných členů politické skupiny ve výboru změní, změní se 
odpovídajícím způsobem i nejvyšší možný počet stálých náhradníků, které může 
tato politická skupina do výboru jmenovat;

– pokud poslanec změní politickou skupinu, nemůže si ponechat postavení stálého 
náhradníka, které měl jako člen původní politické skupiny;

– člen výboru nesmí být za žádných okolností náhradníkem za kolegu, který patří 
do jiné politické skupiny.

Článek 190
Podvýbory

1. S předchozím svolením Konference předsedů může stálý nebo zvláštní výbor pro 
potřeby své práce jmenovat jeden nebo více podvýborů, přičemž zároveň určí složení takových 
podvýborů podle článku 186 a jejich příslušnost. Podvýbory se ze své činnosti odpovídají 
výboru, který je zřídil.
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2. Postup jednání v podvýborech je stejný jako ve výborech.

3. Náhradníkům je dovoleno účastnit se práce podvýborů za stejných podmínek jako
u výborů.

4. Uplatněním těchto ustanovení musí být zabezpečena vzájemná provázanost mezi 
podvýborem a výborem, v jehož rámci je podvýbor zřízen. Z tohoto důvodu jsou všichni řádní 
členové podvýboru voleni ze členů výboru, který jej zřídil.

Článek 191 
Předsednictva výborů

1. Na první schůzi výboru, po zvolení členů výboru podle článku 186 zvolí výbor 
odděleným hlasováním předsednictvo složené z předsedy a místopředsedů, kteří jsou zvoleni
v odděleném hlasování. O počtu místopředsedů, jež mají být zvoleni, rozhodne Parlament na 
návrh Konference předsedů.

Toto ustanovení nevylučuje, aby předseda hlavního výboru umožnil předsedům podvýborů 
účastnit se práce předsednictva nebo aby jim povolil předsedat rozpravám o otázkách, kterými 
se zabývá daný podvýbor; tento článek to povoluje, pokud je tento postup jako celek předložen 
předsednictvu k projednání a pokud s ním předsednictvo vysloví souhlas.

2. Pokud počet kandidátů odpovídá počtu míst, která mají být obsazena, může volba 
proběhnout aklamací.

V opačném případě nebo na žádost jedné šestiny členů výboru probíhá volba tajným 
hlasováním.

Je-li pouze jediný kandidát, je zvolen na základě absolutní většiny odevzdaných hlasů, kterými 
jsou hlasy pro a proti.

Pokud je v prvním kole hlasování více kandidátů, je zvolen kandidát, který získá absolutní 
většinu odevzdaných hlasů, jak je vymezena v předchozím pododstavci. Ve druhém kole je 
zvolen kandidát, který získá nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů je zvolen nejstarší 
kandidát.

Pokud je nutno konat druhé kolo hlasování, je možno nominovat nové kandidáty.

Článek 195 
Hlasování ve výboru

1. Pozměňovací návrhy k projednání v příslušném výboru může předložit kterýkoli 
poslanec.

2. Hlasování ve výboru je platné, je-li přítomna čtvrtina jeho členů.

Požádá-li však o to šestina členů výboru před začátkem hlasování, je hlasování platné, pouze 
pokud se jej zúčastní většina členů výboru.
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3. Ve výboru se hlasuje zvednutím ruky, pokud čtvrtina členů výboru nepožaduje 
jmenovité hlasování. V takovém případě se hlasuje podle čl. 167 odst. 2.

4. Předseda výboru se může účastnit rozprav a může hlasovat, při rovnosti hlasů však nemá 
rozhodující hlas.

5. S ohledem na předložené pozměňovací návrhy může výbor místo hlasování požádat 
zpravodaje o předložení nového návrhu, který by zohlednil co nejvíce pozměňovacích návrhů. 
Pro pozměňovací návrhy k tomuto návrhu se stanoví nová lhůta.

Článek 196 
Ustanovení pro plenární zasedání použitelné pro jednání ve výboru

Pro schůze výborů se použijí obdobně články 12, 13, 14, 17, 18, 36 až 44, 148, čl. 149 odst. 2
a 10, 152, 154, 156 až 159, 161, čl. 163 odst. 1, články 164, 165, 168, 169, 171 až 174, 177
a 178.
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Příloha I jednacího řádu:
Dne 1. prosince 2011 byly na plenárním zasedání přijaty změny jednacího řádu týkající se 
kodexu chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety 
zájmů (P7_TA-PROV(2011)0540), i když konsolidované znění musí být ještě vypracováno. 
Toto usnesení však má vstoupit v platnost v lednu 2012.


