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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o změně jednacího řádu Soudu prvního stupně Evropských 
společenství, pokud jde o jazykový režim, který se použije na kasační opravné 
prostředky podané proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu Evropské unie
(13301/2008 – C6-0348/2008 – 2008/0806(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Rady (13301/2008),

– s ohledem na čl. 245 odst. 2 Smlouvy o ES a čl. 160 odst. 2 Smlouvy o Euratomu, podle 
kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0348/2008),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0508/2008),

1. schvaluje návrh Rady;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit znění předložené ke konzultaci;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ustanovení jednacího řádu Soudu prvního stupně týkající se kasačních opravných prostředků 
byla přijata dnem 12. října 2005. Vstoupila v platnost dne 1. ledna 2006.
Příslušná ustanovení, obsažená v hlavě V jednacího řádu, jsou do značné míry totožná 
s ustanoveními obsaženými v hlavě IV jednacího řádu Soudního dvora. Jednací řád Soudu 
prvního stupně ovšem neobsahuje žádná ustanovení o jednacím jazyce v rámci řízení 
o kasačním opravném prostředku (proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu). Neexistuje 
zde totiž ekvivalent článku 110 jednacího řádu Soudního dvora. 

Podle článku 64 statutu Soudního dvora mohou být veškeré změny pravidel o užívání jazyků, 
která se použijí na Soudní dvůr, provedeny pouze postupem stanoveným Smlouvami o ES 
a o ESAE pro provádění změn statutu, tedy jednomyslným rozhodnutím Rady po konzultaci 
s Evropským parlamentem a Komisí.

Cílem navrhovaného rozhodnutí Rady je vložit do jednacího řádu Soudu prvního stupně 
ustanovení o jednacím jazyce v rámci řízení o kasačním opravném prostředku, a to tak, že 
přidaný článek bude podobný článku 110 jednacího řádu Soudního dvora. Toto ustanovení 
stanoví, že jednacím jazykem řízení by měl být jazyk rozhodnutí Soudu pro veřejnou službu, 
proti němuž bylo podáno odvolání.

Navrhovaný text byl konzultován s Komisí, a ta k němu vydala kladné stanovisko.

Zpravodaj změnu považuje za nezbytnou, je ovšem toho názoru, že se jedná pouze o změnu 
technické povahy. Doporučuje tudíž Parlamentu, aby vyhověl přání Rady a změnu schválil co 
nejdříve.
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