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NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto návrhy:

Změny

Pozměňovací návrh 1

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 jednání po přijetí zprávy ve výboru, 
přijme většinou svých členů a na základě 
posouzení konkrétní situace u každého 
dotčeného legislativního postupu 
rozhodnutí o zahájení jednání. Mandát 
k vyjednávání zahrnuje zprávu přijatou ve 
výboru do té doby, než je přijat mandát, 
který ho nahradí, a to buď ve výboru nebo 
na plenárním zasedání.

Pozměňovací návrh 2

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

Původní znění Pozměňovací návrh

2a. Vyjednávací tým vždy zahrnuje 
předsedu, zpravodaje a všechny stínové 
zpravodaje, přičemž je zajištěno 
zastoupení všech politických skupin. K 
zastupování by nemělo docházet, lze ho 
však v případě potřeby využít, podobně 
jako dalších účastníků za zvláštních 
okolností, jako jsou jednání o souborech 
opatření.
Předseda vede třístranná jednání, 
zajišťuje, aby se používaly správné 
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postupy, a v případě potřeby vede jednání 
o interinstitucionálních záležitostech, 
například těch, které jsou obsaženy 
v interinstitucionálních memorandech 
nebo ve srovnatelných výborových 
alternativách. Zpravodaj vede jednání 
o zásadních legislativních otázkách. 
Zpravodaj nehájí postoj své politické 
skupiny, ale výboru.

Pozměňovací návrh 3

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

Původní znění Pozměňovací návrh

2b. Rozhodnutí o zahájení jednání v 
prvním čtení uvedené v odstavci 2 je 
předáno předsedovi a všem poslancům. 
Informaci o přijetí rozhodnutí oznámí 
předseda při zahájení dílčího zasedání, 
které následuje po jeho přijetí příslušným 
výborem.
.

Pozměňovací návrh 4

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

Původní znění Pozměňovací návrh

2c. Tento bod je zahrnut do návrhu 
pořadu jednání následného dílčího 
zasedání k projednání a hlasování a 
případně rozpravě, při zahájení jednání 
v prvním čtení v případě, že
– o to do 48 hodin po tomto oznámení 
požádá alespoň 40 poslanců či dvě 
politické skupiny nebo
– o tom rozhodne Konference předsedů na 
své řádné schůzi, která se uskuteční po 
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tomto oznámení.
V ostatních případech se rozhodnutí 
o zahájení jednání považuje okamžikem 
svého oznámení za schválené.
V naléhavých případech se mohou 
třístranné rozhovory konat ještě před 
oznámením.

Pozměňovací návrh 5

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

Původní znění Pozměňovací návrh

2d. Všechny dokumenty, včetně 
písemných návrhů a neoficiálních 
dokumentů, jsou rozeslány celému 
vyjednávacímu týmu. Dokumenty určené 
pro rozpravu v rámci třístranných 
jednáních jsou k dispozici alespoň 24 
hodin před začátkem každé schůze. 
Všechny písemné návrhy a neoficiální 
dokumenty, které se projednávaly 
v průběhu třístranných jednání, jsou 
zpřístupněny výboru, a to případně 
prostřednictvím politických skupin.
Zpravodaj předem informuje vyjednávací 
tým o dvoustranných rozpravách s Komisí 
nebo předsednictvím v Radě, které se 
budou konat, a následně podá zprávu 
o projednávaných tématech a poskytne 
všechny návrhy nebo neoficiální 
dokumenty. Dvoustranná jednání 
nenahrazují třístranná jednání a nevedou 
k uzavření žádné dohody.
Předseda formálně informuje o postupu 
třístranných jednání, která se konala po 
poslední schůzi výboru. Dojde-li 
k zásadnímu vývoji nebo je-li třeba 
stanovit priority, vede zpravodaj 
a vyjednávací tým rozpravu.
Dojde-li k zásadnímu vývoji a není-li 
možné včas svolat schůzi výboru, 
vyjednávací tým podá zprávu 
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koordinátorům výboru.
Příslušný výbor může aktualizovat mandát 
vyjednávacího týmu s ohledem na průběh 
jednání.

Pozměňovací návrh 6

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. Je-li jednáním s Radou dosaženo
kompromisu, jsou bezodkladně 
informováni koordinátoři příslušného 
výboru a tento kompromis je představen v 
příslušném výboru. Nevznese-li žádný člen 
příslušného výboru námitky, předloží 
výbor Parlamentu k projednání schválené 
znění v podobě zprávy či pozměňovacích 
návrhů, které mohou mít formu 
konsolidovaného znění.
Vznese-li člen výboru námitku proti 
předložení schváleného znění na 
plenárním zasedání, výbor o věci hlasuje 
a rozhodne o ní prostou většinou. 
Hlasování může být přidáno na pořad 
jednání této schůze výboru.

Pozměňovací návrh 7

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

Původní znění Pozměňovací návrh

3a. Jestliže bylo na plenárním zasedání 
požádáno o mandát, avšak neproběhlo 
konečné hlasování o legislativním 
usnesení, a pokud proběhlo konečné 
hlasování, může příslušný výbor, politická 
skupina nebo alespoň 40 poslanců 
předložit pozměňovací návrhy bez ohledu 
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na čl. 57 odst.2.

Pozměňovací návrh 8

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

Původní znění Pozměňovací návrh

3b. Je-li návrh legislativního aktu 
projednáván postupem s přidruženými 
výbory podle článku 50 nebo postupem 
společných schůzí výborů podle článku 
51, použijí se tyto články také na 
rozhodnutí o zahájení jednání a na vedení 
těchto jednání. Nedosáhnou-li dotčené 
výbory při uplatnění článku 50 dohody, 
rozhodne o zahájení jednání hlavní 
příslušný výbor, aniž je tím dotčen postup 
uvedený v odstavci 2a.
Nedosáhnou-li dva dotčené výbory při 
uplatnění článku 51 dohody, rozhodne 
o podmínkách zahájení a vedení těchto 
jednání předseda Konference předsedů 
výborů v souladu se zásadami 
stanovenými v těchto článcích.
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