
ROZHODNUTIE PREDSEDU EURÓPSKEHO PARLAMENTU

z 19. novembra 2021

o mimoriadnych opatreniach, ktoré Európskemu parlamentu umožňujú vykonávať si

povinnosti a uplatňovať svoje výsady podľa zmlúv

PREDSEDA EURÓPSKEHO PARLAMENTU,

so zreteľom na články 237a, 237c a 237d rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu,

so zreteľom na rozhodnutia Konferencie predsedov z 19. novembra 2021, prijatého písomným
postupom,

keďže:

(1) Podľa najnovších údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb sa celková
epidemická situácia v Únii za posledné dva týždne vyznačovala vysokým a rýchlo
rastúcim počtom oznámených prípadov. V nasledujúcich týždňoch sa predpokladá
ďalšie zvýšenie počtu oznámených prípadov, miery úmrtnosti a počtu
hospitalizovaných.

(2) Viacero členských štátov nedávno posilnilo patrenia na obmedzenie zvýšeného šírenia
COVID-19. K týmto opatrenia patrí opätovné zavedenie obmedzení vstupu osôb do
určitých zariadení pre širokú verejnosť, obmedzenia vstupu zamestnancov na
pracovisko a obmedzenia voľného pohybu. V mnohých prípadoch sa tieto obmedzenia
neuplatňujú, ak je osoba schopná predložiť digitálny COVID preukaz EÚ alebo iný
dôkaz o zaočkovaní, zotavení alebo negatívny test PCR.

(3) Parlament nedávno posilnil svoje opatrenia na obmedzenie rizík a bezpečnostné
opatrenia s cieľom chrániť zdravie poslancov, zamestnancov a ďalších osôb, ktoré
pracujú v Európskom parlamente, pri súčasnom zachovaní prevádzkyschopnosti
Parlamentu, najmä jeho legislatívnej a rozpočtovej činnosti. Na základe rozhodnutia
Predsedníctva Európskeho parlamentu z 27. októbra 2021 o mimoriadnych pravidlách
ochrany zdravia a bezpečnosti, ktorými sa riadi vstup do budov Európskeho
parlamentu, sa vstup do budov Parlamentu na jeho troch pracoviskách povoľuje až po
predložení platného digitálneho COVID preukazu EÚ. Okrem toho boli rozhodnutím
predsedu z 27. októbra 2021 predĺžené a upravené bezpečnostné opatrenia na
obmedzenie šírenia COVID-19. Obe tieto rozhodnutia nadobudli platnosť 3. novembra
2021.



(4) Keďže sa predpokladá ďalší nárast počtu oznámených prípadov a ďalších
ukazovateľov, ktoré predstavujú nepredvídateľné okolnosti mimo kontroly Parlamentu,
hrozby a výzvy spojené s COVID-19 sa naďalej považujú za výnimočné a vzhľadom
na celkovú epidemickú situáciu vzbudzujú veľké alebo veľmi veľké obavy.

(5) Na základe spoľahlivých dôkazov okrem iného od Európskeho centra pre prevenciu a
kontrolu chorôb, ktoré potvrdila lekárska služba Parlamentu, nie je z hľadiska ochrany
bezpečné, aby sa Parlament schádzal podľa svojich zvyklostí stanovených v rokovacom
poriadku a v schválenom kalendári.

(6) Preto treba prijať vhodné mimoriadne opatrenia, aby si Parlament mohol naďalej
vykonávať povinnosti a uplatňovať svoje výsady.

(7) Predovšetkým s cieľom chrániť zdravie poslancov a zamestnancov a prispieť
k obmedzeniu šírenia COVID-19 by sa článok 237a mal uplatňovať ako posledná
možnosť. Pre schôdze a schôdze výborov, medziparlamentných delegácií a iných
orgánov Parlamentu by sa počas platnosti tohto rozhodnutia mal zaviesť režim účasti
na diaľku, čím sa zabezpečí, aby poslanci mohli vykonávať niektoré zo svojich
parlamentných práv elektronickými prostriedkami.

(8) Niektoré práva a postupy sa bez fyzickej prítomnosti poslancov nemôžu primerane
uplatňovať, a preto by sa na čas platnosti tohto rozhodnutia mali upraviť.

(9) Hlasovanie na diaľku má závažný vplyv na program plenárnych schôdzí, pretože
prináša ďalšie obmedzenia poradia, v akom sa o jednotlivých bodoch vedie rozprava
a hlasuje, a tak na rozpravy ostáva menej času. Preto je vhodné, aby sa v súčasnosti do
programu plenárnej schôdze nezaraďovali rozpravy o väčších interpeláciách, tematické
rozpravy a jednominútové vystúpenia, aby sa nepovoľovali sa spoločné rozpravy
o bodoch, ktoré sú odlišné alebo vecne nesúvisia, aby neprebiehali rozpravy počas
hlasovania a aby sa ústne vysvetlenia hlasovania nahradili písomnými vysvetleniami
hlasovania.

(10) Keďže na začiatku plenárnej schôdze s účasťou na diaľku nemôžu byť včas predložené
hlasy za a proti pozmeňujúcim návrhom ku konečného návrhu programu, takéto
pozmeňujúce návrhy sa smú predkladať len vtedy, ak ich politické skupiny
konsenzuálne podporia.

(11) Niektoré postupy v pléne v režime účasti na diaľku potrebujú viac času, aby ich bolo
možné riadne zorganizovať a oznámiť všetkým poslancom. Treba preto stanoviť lehotu
na podávanie žiadostí o vyhlásenie pri rokovaní v pléne bez pozmeňujúcich návrhov
alebo bez rozpravy, žiadostí o uplatnenie naliehavého postupu, žiadostí o stanovenie
uznášaniaschopnosti, žiadostí o tajné hlasovanie, oznámení o procedurálnych
námietkach a procedurálnych návrhov.



(12) Účasť na diaľku neumožňuje predsedovi kedykoľvek udeliť slovo poslancovi, ani
vidieť všetkých poslancov súčasne. Nebolo by preto možné prihlásiť sa o slovo
zdvihnutím ruky alebo modrej karty na využitie neprideleného rečníckeho času,
vypočítať stredné a vysoké prahové hodnoty bežným spôsobom ani dovoliť ústne
pozmeňujúce návrhy a ústne zmeny.

(13) Keďže pri hlasovaní na diaľku poslanci neodovzdávajú hlasy v tej istej chvíli súčasne,
ale každý poslanec vypĺňa hlasovací lístok s viacerými časťami pre hlasovanie
vo vopred určenom čase, poradie jednotlivých častí pri hlasovaní stanovené v článkoch
182 a 183 by sa malo chápať ako metóda na určenie výsledkov hlasovania.

(14) Hlasovať v pléne – okrem tajného hlasovania – by sa malo podľa mien, aby si každý
poslanec mohol overiť, či bol jeho hlas na diaľku riadne započítaný.

(15) Keďže režim účasti na diaľku má značný dosah na postup plenárnych schôdzí z
hľadiska času, najmä pokiaľ ide o oznamovanie hlasovania, mali by sa upraviť lehoty
na zverejňovanie a schvaľovanie zápisníc.

(16) Mimoriadne opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí sú nevyhnutne potrebné a žiadne
iné menej reštriktívne alebo rovnako vhodné opatrenia, ktoré by Parlamentu
umožňovali naďalej vykonávať si povinnosti a uplatňovať svoje výsady podľa zmlúv
pri súčasnom zaistení ochrany, k dispozícii nie sú.

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Kapitola I – Plenárne schôdze a rokovania Parlamentu

Článok 1

1. Schôdze sa uskutočňujú v režime účasti na diaľku stanovenom v článku 237c.

2. Poslanci vykonávajú svoje hlasovacie práva v súlade s ustanoveniami kapitoly 1
rozhodnutia Predsedníctva z 8. februára 2021 o pravidlách hlasovania v režime účasti
na diaľku.



3. Niektoré práva a postupy, ktoré sa nemôžu primerane vykonávať bez fyzickej
prítomnosti poslancov, sa upravujú tak, ako je stanovené v prílohe.

Článok 2

1. Poslanci vykonávajú svoje právo vystúpiť v pléne z rokovacej sály alebo
zo špecializovaných zasadacích miestností v styčných kanceláriách Parlamentu
v členských štátoch. V mieste konania plenárnej schôdze môže byť k dispozícii
samostatná miestnosť. V rokovacej sále môžu poslanci hovoriť aj spoza rečníckeho
pultu.

2. V rokovacej sále predseda Parlamentu zabezpečí, aby bol medzi účastníkmi dodržaný
fyzický odstup jeden a pol metra a fyzicky bol prítomný len taký počet poslancov, aký
umožní dodržať požiadavky na obmedzenie fyzického kontaktu.

Kapitola II – Výbory a medziparlamentné delegácie

Článok 3

1. Výbory a medziparlamentné delegácie organizujú svoje schôdze vrátane vypočutí
a seminárov v režime účasti na diaľku stanovenom v článku 237c.

2. Vo výboroch a medziparlamentných delegáciách poslanci vykonávajú svoje hlasovacie
práva podľa ustanovení kapitoly 2 rozhodnutia Predsedníctva z 8. februára 2021
o pravidlách hlasovania v režime účasti na diaľku.

3. Niektoré práva a postupy, ktoré sa nemôžu náležite vykonávať bez fyzickej prítomnosti
poslancov, sa upravujú tak, ako je uvedené v usmerneniach pre hlasovanie na diaľku
vo výboroch, ktoré prijala Konferencia predsedov výborov.

4. Predseda výboru zabezpečí, aby bol v zasadacích miestnostiach medzi účastníkmi
dodržaný fyzický odstup jeden a pol metra a fyzicky bol prítomný len taký počet
poslancov, ktorý umožní dodržať požiadavky na obmedzenie fyzického kontaktu.

Kapitola III – Iné orgány

Článok 4

1. Schôdze iných orgánov sa môžu uskutočňovať v režime účasti na diaľku stanovenom
v článku 237c.



2. Predseda výboru zabezpečí, aby bol v zasadacích miestnostiach medzi účastníkmi
dodržaný fyzický odstup jeden a pol metra a fyzicky bol prítomný len taký počet
poslancov, ktorý umožní dodržať požiadavky na obmedzenie fyzického kontaktu.

Kapitola IV – Záverečné ustanovenia

Článok 5

Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté žiadne ďalšie preventívne a bezpečnostné opatrenia
Predsedníctva Európskeho parlamentu ani iných príslušných orgánov Parlamentu
na zmiernenie rizík.

Článok 6

1. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 22. novembra 2021 zverejnením na webovom
sídle Parlamentu.

2. Účinnosť tohto rozhodnutia sa končí 24. decembra 2021, ak sa pred týmto dátumom
neobnoví, nezmení alebo nezruší.

V Bruseli 19. novembra 2021

David Maria Sassoli



Príloha – Plenárne schôdze a rokovania

Práva a postupy, ktoré sa nemôžu náležite vykonávať bez fyzickej prítomnosti poslancov, sa
upravujú takto:

1. Väčšie interpelácie – článok 139 ods. 4 a 5
Ak Konferencia predsedov nerozhodne inak, do programu plenárnej schôdze sa
nezaradia žiadne väčšie interpelácie podľa článku 139.

2. Program plenárnej schôdze – článok 158 ods. 1
Pozmeňujúce návrhy ku konečnému návrhu programu sa smú predkladať len vtedy, ak
ich politické skupiny konsenzuálne podporia.

3. Rokovanie v pléne bez pozmeňujúcich návrhov alebo bez rozpravy – článok 159 ods. 4

Spravodajca alebo predseda schôdze môže predsedu Parlamentu písomne požiadať
o vystúpenie s vyhlásením podľa článku 159 ods. 4 aspoň hodinu pred začiatkom
hlasovania. Čas vystúpenia s týmto vyhlásením určí predseda Parlamentu.

4. Stručná prezentácia – článok 160
Postup, podľa ktorého predseda Parlamentu môže v rámci stručnej prezentácie udeliť
slovo poslancom hlásiacim sa o slovo zdvihnutím ruky, sa neuplatňuje.

5. Tematická rozprava – článok 162
Ak Konferencia predsedov nerozhodne inak, neuskutočnia sa žiadne tematické rozpravy
podľa článku 162.

6. Naliehavý postup – článok 163 ods. 2
Žiadosť o naliehavý postup sa oznámi najneskôr na začiatku rokovania, ktoré nasleduje
po jej doručení predsedovi Parlamentu. O žiadosti sa hlasuje v deň jej oznámenia alebo
na prvom hlasovaní na zasadnutí, ktoré nasleduje po oznámení.

7. Spoločná rozprava – článok 164
Rozprava o jednotlivých bodoch programu môže byť spoločná aj vtedy, ak nie sú
podobné ani obsahovo nesúvisia.



8. Tlmočenie – článok 167 ods. 2
Tlmočenie sa poskytuje v maximálnej možnej miere (článok 237c ods. 2 piata zarážka).

9. Nepridelený rečnícky čas – článok 171 ods. 6
Postup, ktorým predseda Parlamentu môže vyzvať poslancov, aby vystúpili v čase, ktorý
nie je konkrétne vopred rozdelený, sa neuplatňuje.

10. Modrá karta – článok 171 ods. 8
Postup, ktorým predseda Parlamentu môže udeliť slovo poslancom, ktorí zdvihnutím
modrej karty požiadali o možnosť položiť otázku, sa neuplatňuje.

11. Jednominútové vystúpenia – článok 172
Ak Konferencia predsedov nerozhodne inak, jednominútové vystúpenia s cieľom
upozorniť Parlament na záležitosť politického významu sa neuskutočňujú.

12. Uznášaniaschopnosť – článok 178
Žiadosť o zistenie uznášaniaschopnosti sa musí predsedovi Parlamentu písomne oznámiť
najneskôr jednu hodinu pred začiatkom hlasovania. Na overenie uznášaniaschopnosti sa
použije alternatívny systém elektronického hlasovania.

13. Prahové hodnoty – článok 179 ods. 4 prvá zarážka
Ak sa v priebehu rokovania uplatní článok na stanovenie strednej alebo vysokej prahovej
hodnoty, podpora politickej skupiny sa počíta ako podpora všetkých poslancov, ktorí
patria do podporujúcej skupiny.

14. Ústne pozmeňujúce návrhy a ústne zmeny – článok 180 ods. 6
O ústnych pozmeňujúcich návrhoch a ústnych zmenách sa nesmie hlasovať.

15. Poradie pri hlasovaní – články 182 a 183
Ustanovenia článkov 182 a 183, ktorými sa stanovuje poradie pri hlasovaní, sa
nepovažujú za odkazy na chronologické poradie pri hlasovaní, ale na metódu určovania
výsledkov hlasovania.

16. Rozpravy počas hlasovania – články 182 ods. 4 a 187 ods. 2 druhý pododsek
Rozpravy môžu prebiehať medzi otvorením a skončením hlasovania na diaľku.



17. Hlasovanie podľa mien – článok 190
S výnimkou tajného hlasovania sa hlasuje podľa mien, a to aj vtedy, ak žiadosť
o hlasovanie podľa mien nebola podaná.

18. Tajné hlasovanie – článok 191 ods. 2

Žiadosť o tajné hlasovanie sa musí predsedovi Parlamentu písomne oznámiť najneskôr
24 hodím pred začiatkom príslušného hlasovania.

19. Vysvetlenia hlasovania – článok 194
Ústne vysvetlenia hlasovania sa nepodávajú. Písomné vysvetlenia hlasovania nesmú
presiahnuť 400 slov.

20. Procedurálne námietky – článok 195
Procedurálne námietky sa musia predsedovi Parlamentu písomne oznámiť najneskôr
jednu hodinu pred začiatkom rokovania alebo začiatkom príslušného bodu programu
rokovania.

21. Procedurálne návrhy – články 197 až 201
Procedurálne návrhy podľa článkov 197, 198, 199, 200 alebo 201 sú prípustné len vtedy,
ak boli predsedovi Parlamentu oznámené písomne aspoň 24 hodín vopred. Predseda
Parlamentu bezodkladne informuje poslancov o návrhu jeho zverejnením na webovom
sídle Parlamentu alebo inými vhodnými prostriedkami. O návrhu sa hlasuje v príslušnom
kole hlasovania.

22. Zápisnica – článok 202
Zápisnica z každého rokovania je k dispozícii najneskôr jednu hodinu pred začiatkom
prvého rokovania nasledujúcej schôdze. Predkladá sa Parlamentu na schválenie na
začiatku prvého zasadnutia nasledujúceho po jej sprístupnení.


