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  PE 422.604/BUR 

POSTUP UDĚLOVÁNÍ SVOLENÍ K VYPRACOVÁNÍ 

ZPRÁV Z VLASTNÍHO PODNĚTU 
 

ROZHODNUTÍ KONFERENCE PŘEDSEDŮ 

 

ZE DNE 12. PROSINCE 20021 

 

 

 

KONFERENCE PŘEDSEDŮ, 

 

 

s ohledem na články 27, 29, 132, 133, 37, 46, 49, 51, 52, 54, čl. 216 odst. 2 a čl. 220 odst. 1 

jednacího řádu; 

 

 

ROZHODLA  

 

 

Článek 1 

Obecná ustanovení 

 

Oblast působnosti 

 

1. Toto rozhodnutí se uplatní na následující kategorie zpráv z vlastního podnětu:  

 

a) legislativní zprávy z vlastního podnětu vypracované na základě článku 225 Smlouvy o 

fungování Evropské unie a článku 46 jednacího řádu; 

 

b) strategické zprávy vypracované na základě nelegislativních strategických a přednostních 

iniciativ, které jsou součástí pracovního programu Komise; 
 

c) nelegislativní zprávy z vlastního podnětu, které nebyly vypracovány na základě 

dokumentu jiného orgánu či instituce Evropské unie, nebo byly vypracovány na základě 

dokumentu předaného Parlamentu pro informaci, aniž je dotčen čl. 2 odst. 3; 
 

d) výroční zprávy o činnosti a monitorovací zprávy (uvedené v seznamu v příloze 1)2;3  

 

                                                 
1  Toto rozhodnutí bylo pozměněno rozhodnutím Konference předsedů ze dne 26. června 2003 a jeho 

konsolidované znění bylo vytvořeno dne 3. května 2004. Toto rozhodnutí bylo dále pozměněno rozhodnutími 

přijatými na plenárních zasedáních dne 15. června 2006 a 13. listopadu 2007 a rozhodnutími Konference 

předsedů ze dne 14. února 2008, 15. prosince 2011. 6. března 2014, 7. dubna 2016, na základě opravy ze dne 15. 

července 2016 a rozhodnutím Konference předsedů ze dne 3. dubna 2019. 
2 Parlamentní výbory, které mají v úmyslu vypracovat výroční zprávy o činnosti a monitorovací zprávy na základě 

čl. 119 odst. 1 jednacího řádu nebo na základě jiných právních ustanovení (uvedené v seznamu v příloze 2), musí 

o tom předem informovat Konferenci předsedů výborů, a zejména poukázat na vhodný právní základ vyplývající 

ze Smluv a z ostatních právních ustanovení včetně jednacího řádu Parlamentu. Konference předsedů výborů je 

poté oznámí Konferenci předsedů. Takovým zprávám se svolení uděluje automaticky a nevztahuje se na ně 

kvóta uvedená v čl. 1 odst. 2. 
3
  Ve svém rozhodnutí ze dne 7. dubna 2011 Konference předsedů uvedla, že zprávy z vlastního podnětu 

vypracované na základě výročních zpráv o činnosti a monitorovacích zpráv uvedených v příloze 1 a 2 tohoto 

rozhodnutí mají být považovány za strategické zprávy ve smyslu čl. 52 odst. 5 jednacího řádu. 
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e) zprávy o uplatňování týkající se provádění ve vnitrostátním právu, uplatňování a 

prosazování Smluv a dalších právních předpisů Unie, nezávazných právních nástrojů a 

platných mezinárodních dohod či dohod uplatňovaných prozatímně4. 

 

 

Kvóta 

 

2. V první polovině volebního období může každý parlamentní výbor současně vypracovat 

až šest zpráv z vlastního podnětu. U výborů, které mají podvýbory, bude tato kvóta 

navýšena o tři zprávy na každý podvýbor. Tyto dodatečné zprávy budou vypracovány 

podvýborem. 

 

V druhé polovině volebního období může každý parlamentní výbor současně vypracovat 

až tři zprávy z vlastního podnětu. U výborů, které mají podvýbory, bude tato kvóta 

navýšena o dvě zprávy na každý podvýbor. Tyto dodatečné zprávy budou vypracovány 

podvýborem. 

 

Tato omezení se nevztahují na: 

 

 legislativní zprávy z vlastního podnětu, 

 

 zprávy o uplatňování (každý výbor může tuto zprávu vypracovat kdykoli). 

 

Minimální doba před přijetím zprávy 

 

3. Parlamentní výbor, který žádá o udělení svolení, nesmí přijmout dotčenou zprávu dříve 

než za tři měsíce ode dne udělení svolení, nebo v případě oznámení, dříve než za tři 

měsíce od schůze Konference předsedů výborů, na níž byla zpráva oznámena. 

 

 

Článek 2 

Podmínky pro udělování svolení 

 

1. Navrhovaná zpráva se nesmí zabývat tématy vyžadujícími především výzkumné a 

analytické práce, které mohou být zajištěny jinými prostředky, např. pomocí studií. 

 

2. Navrhovaná zpráva se nesmí zabývat tématy, která již byla předmětem zprávy přijaté na 

plenárním zasedání během posledních dvanácti měsíců, pokud to ve výjimečných 

případech není odůvodněno novými skutečnostmi. 

 

3. Zprávy, které mají být vypracovány na základě dokumentu předaného pro informaci 

Parlamentu, musí splňovat následující podmínky: 

 

 základní dokument musí být oficiálním dokumentem vypracovaným orgánem nebo 

institucí Evropské unie a zároveň musí být dokumentem, který 

 

(a) byl oficiálně předán Parlamentu ke konzultaci nebo pro informaci, nebo 

(b) byl zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie v rámci konzultací se 

zainteresovanými stranami, nebo 

(c)  byl oficiálně předložen Evropské radě; 

                                                 
4 Viz příloha 3 tohoto rozhodnutí. 
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 dokument musí být zaslán ve šech úředních jazycích Evropské unie; a 

 

 žádost o udělení svolení musí být podána nejpozději do čtyř měsíců od předání 

dotyčného dokumentu Evropskému parlamentu nebo od jeho zveřejnění v Úředním 

věstníku Evropské unie. 

 

 

Článek 3 

Postup 

 

Automatické udělení svolení 

 

1. Svolení k vypracování se uděluje automaticky po oznámení žádosti Konferenci předsedů 

výborů u 

 

 zpráv o uplatňování;  

 

 výročních zpráv o činnosti a monitorovacích zpráv uvedených v seznamu v příloze 1. 

 

Úloha Konference předsedů výborů 

 

2. Řádně odůvodněné žádosti o udělení svolení jsou zaslány Konferenci předsedů výborů, která 

přezkoumá, zda splňují kritéria uvedená v článcích 1 a 2 a kvótu stanovenou v článku 1. Tyto 

žádosti uvádějí typ a přesný název zprávy, popřípadě také základní dokument či dokumenty. 

 

3. Svolení k vypracování strategických zpráv se Konferencí předsedů výborů uděluje po 

vyřešení jakýchkoliv sporů o příslušnost. Na zvláštní žádost některé z politických skupin 

může Konference předsedů do čtyř týdnů parlamentní činnosti od jejího obdržení rozhodnout 

o zrušení udělených svolení.  

 

4. Konference předsedů výborů požádá Konferenci předsedů o schválení žádostí o udělení 

svolení k vypracování legislativních či nelegislativních zpráv z vlastního podnětu, o nichž 

soudí, že odpovídají těmto kritériím a přidělené kvótě. Konference předsedů výborů 

současně oznámí Konferenci předsedů veškeré roční zprávy o činnosti a monitorovací zprávy 

uvedené v seznamu v přílohách 1 a 2, zprávy o uplatňování a strategické zprávy, k jejichž 

vypracování bylo uděleno svolení. 

 

Udělení svolení Konference předsedů k vypracování zpráv a spory o příslušnost 

 

5. Konference předsedů rozhodne o žádostech o udělení svolení k vypracování legislativních a 

nelegislativních zpráv z vlastního podnětu nejpozději do čtyř týdnů parlamentní činnosti od 

obdržení žádosti Konference předsedů výborů, pokud výjimečně nerozhodne o prodloužení 

této lhůty. 

 

6. Pokud je zpochybněna příslušnost výboru k vypracování zprávy, Konference předsedů 

rozhodne do šesti týdnů parlamentní činnosti na základě doporučení vydaného Konferencí 

předsedů výborů, nebo nebylo-li takové doporučení vydáno, jejím předsedou. Pokud v této 

lhůtě Konference předsedů nerozhodne, považuje se doporučení za schválené.  

 

 

Článek 4 
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Použití článku 54 jednacího řádu – postup s přidruženými výbory 

 

1. Žádosti o použití článku 54 jednacího řádu se podávají nejpozději v pondělí, které předchází 

schůzi Konference předsedů výborů, na níž se projednávají žádosti o udělení svolení k 

vypracování zprávy z vlastního podnětu. 

 

2. Konference předsedů výborů projednává žádosti o udělení svolení k vypracování zpráv z 

vlastního podnětu a o použití článku 54 jednacího řádu na své měsíční schůzi.  

 

3. Jestliže se příslušné výbory nedohodly na žádosti o použití článku 54 jednacího řádu, 

Konference předsedů rozhodne do šesti týdnů parlamentní činnosti na základě doporučení 

vydaného Konferencí předsedů výborů, nebo nebylo-li takové doporučení Konferencí vydáno, 

jejím předsedou. Pokud v této lhůtě Konference předsedů nerozhodne, považuje se doporučení 

za schválené. 

 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

 

1. V závěru volebního období musí být žádosti o vypracování zpráv z vlastního podnětu podány 

nejpozději v měsíci červenci roku, který předchází volbám. Pozdějším žádostem nelze 

vyhovět kromě řádně odůvodněných žádostí ve výjimečných případech. 

 

2. Konference předsedů výborů předkládá jednou za dva a půl roku Konferenci předsedů zprávu 

o stavu vypracovávání zpráv z vlastního podnětu. 

 

3. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 12. prosince 2002. Zrušuje a nahrazuje tato 

rozhodnutí: 

 

– rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. prosince 1999 o postupu udělování svolení k 

vypracování zpráv z vlastního podnětu ve smyslu článku 52 jednacího řádu a rozhodnutí 

Konference předsedů ze dne 15. února a ze dne 17. května 2001 doplňující přílohu tohoto 

rozhodnutí; 

 

– rozhodnutí Konference předsedů ze dne 15. června 2000 o postupu udělování svolení k 

vypracování zpráv na základě dokumentů předaných pro informaci Evropskému 

parlamentu jinými orgány nebo institucemi Evropské unie. 
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Příloha 1 

 

 

Výroční zprávy o činnosti a monitorovací zprávy, k jejichž vypracování se svolení uděluje 

automaticky a na něž se vztahuje kvóta omezující počet zpráv, které mohou být 

vypracovávány současně (v souladu s čl. 1 odst. 2 a článkem 3 rozhodnutí) 

 

 

 

 

VÝBOR NÁZEV 

Výbor pro zahraniční věci  Výroční zpráva Rady [pořadové číslo] podle 

operativního ustanovení 8 Kodexu chování 

Evropské unie pro vývoz zbraní 

Výbor pro rozvoj Činnost Smíšeného parlamentního shromáždění 

AKT-EU – výroční zpráva [rok] 

Rozpočtový výbor / Hospodářský a 

měnový výbor – každé dva roky s 

dalším přidruženým výborem podle 

článku 54 jednacího řádu 

Finanční činnost Evropské investiční banky – 

výroční zpráva [rok] 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu Kontrola finanční činnosti Evropské investiční 

banky – výroční zpráva [rok] 

Hospodářský a měnový výbor Evropská centrální banka – výroční zpráva ECB 

[rok] 

Hospodářský a měnový výbor Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční 

zpráva [rok] 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu 

spotřebitelů 

Správa jednotného trhu v rámci evropského 

semestru  – výroční zpráva [rok] 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu 

spotřebitelů 

Ochrana spotřebitele – výroční zpráva [rok] 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu 

spotřebitelů 

Služby a zboží na jednotném trhu – výroční 

zpráva [rok] 

Výbor pro regionální rozvoj [pořadové číslo] Zpráva o hospodářské a sociální 

soudržnosti 

Výbor pro právní záležitosti Kontrola uplatňování práva Evropské unie – 

[pořadové číslo] výroční zpráva [rok] 

Výbor pro právní záležitosti Účelnost a subsidiarita a proporcionalita právních 

předpisů Evropské unie – [pořadové číslo] zpráva 

o zdokonalení tvorby právních předpisů za rok 

[rok] 

Výbor pro občanské svobody, 

spravedlnost a vnitřní věci  

Stav základních práv v Evropské unii – výroční 

zpráva [rok] 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví Rovnost žen a mužů v Evropské unii – výroční 

zpráva [rok] 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví Genderový mainstreaming v Evropském 

parlamentu – výroční zpráva [rok] 
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Příloha 2 

 

 

Výroční zprávy o činnosti a monitorovací zprávy, které stanoví určitý článek jednacího 

řádu a k jejichž vypracování se svolení uděluje automaticky (nepodléhají kvótě omezující 

počet zpráv, které mohou být vypracovávány současně) 

 

 

 

  

VÝBOR NÁZEV 

Výbor pro zahraniční věci Kandidátské země – výroční zpráva o pokroku [rok] 

Výbor pro zahraniční věci Provádění společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky – výroční zpráva [rok] 

Výbor pro zahraniční věci (podvýbor 

pro bezpečnost a obranu) 

Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky 

– výroční zpráva [rok] 

Výbor pro zahraniční věci (podvýbor 

pro lidská práva) 

Lidská práva a demokracie ve světě a politice 

Evropské unie v této oblasti – výroční zpráva [rok] 

Výbor pro mezinárodní obchod Provádění společné obchodní politiky – výroční 

zpráva [rok] 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu Ochrana finančních zájmů Evropské unie – boj 

proti podvodům – výroční zpráva [rok] 

Hospodářský a měnový výbor Bankovní unie – výroční zpráva [rok] 

Hospodářský a měnový výbor Zpráva o daních [rok] 

Výbor pro průmysl, výzkum a 

energetiku 

Stav energetické unie – výroční zpráva [rok] 

Výbor pro občanské svobody, 

spravedlnost a vnitřní věci 

Přístup veřejnosti k dokumentům Parlamentu – 

výroční zpráva [rok] 

Výbor pro ústavní záležitosti Evropské politické strany – zpráva [rok] 

Petiční výbor Jednání Petičního výboru v [rok] 

Petiční výbor 

 

Činnost evropského veřejného ochránce práv  – 

výroční zpráva [rok] 
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Příloha 3 

 

 

Zprávy o uplatňování 

 

 

1. Účelem zpráv o uplatňování je informovat Parlament o uplatňování právního předpisu Unie 

či jiného nástroje uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. e), tak aby plenární zasedání mohlo učinit 

závěry a vydat doporučení ke konkrétním opatřením, která mají být přijata. Tyto zprávy se 

skládají ze dvou částí: 

 
– vysvětlujícího prohlášení, v němž zpravodaj popisuje skutečnosti a prezentuje svá 

zjištění ohledně stavu uplatňování; 
 
– návrhu usnesení obsahujícího hlavní závěry a konkrétní doporučení k opatřením, která 

mají být přijata. 
 

V souladu s čl. 52a odst. 2 je za vysvětlující prohlášení odpovědný zpravodaj, a proto se o 

něm nehlasuje. Pokud se zdá, že o obsahu či rozsahu prohlášení nepanuje konsensus či 

souhlas převážné většiny, může předseda konzultovat výbor. 

 
2. Při plánování zprávy o uplatňování výbor řádně zohlední dostupnost spolehlivých údajů o 

stavu uplatňování příslušného právního předpisu. 

 

3. Přidělování zpráv o uplatňování výbor provádí tak, aby nenarušovalo přidělování jiných 

legislativních a nelegislativních zpráv. 

 

4. O zprávě o uplatňování se ve výboru hlasuje do 12 měsíců poté, co o ní byla informována 

Konference předsedů výborů. Tuto lhůtu mohou koordinátoři na odůvodněnou žádost 

zpravodaje prodloužit. 

 

5. Zpravodajovi je nápomocen administrativní projektový tým, který je koordinován 

administrátorem výboru. Zpravodaj spolupracuje ve všech fázích zprávy se stínovými 

zpravodaji. 

 

6. Zpravodaj má k dispozici všechny potřebné prostředky, pokud jde o dostupné expertní 

údaje, a to jak uvnitř, tak vně Parlamentu, a zejména: 

 
– má nárok požádat o svolání alespoň jednoho slyšení ve výboru a navrhnout vytvoření 

panelu koordinátorům, kteří přijmou konečné rozhodnutí; 
 
– přijímá analytickou podporu příslušných tematických sekcí Parlamentu a oddělení pro 

následné posuzování dopadů generálního ředitelství pro parlamentní výzkumné služby 

(zejména posouzení uplatňování v Evropě); 

 
– má nárok požádat o uskutečnění veškerých nutných informativních cest v souladu s čl. 

25 odst. 9 jednacího řádu; 

 
– za účelem získání faktických informací obdrží povolení nebo mandát kontaktovat 

jménem výboru vnitrostátní parlamenty, Účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální 
výbor a Výbor regionů a všechny další relevantní subjekty; 
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– obdrží od předsedy pověřovací listinu, na jejímž základě může požádat Komisi o 

oznámení všech relevantních informací ohledně uplatňování právních předpisů Unie či 

jiných nástrojů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. e). 

 
Zpravodaj všechny tyto podklady shromáždí a uspořádá do „projektu“ a podstoupí 

koordinátorům nebo výboru ke schválení. 
 
7.  Zpravodaj pravidelně informuje výbor o vývoji svých zjišťovacích činností.  
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