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8.12.2016 A8-0344/305 

Pozměňovací návrh  305 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 6 – čl. 73 a (nový) 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 Článek 73a  

 Článek 73d 

 Vedení jednání 

 1. Vyjednávací tým Parlamentu vede 

zpravodaj a předsedá mu předseda 

příslušného výboru nebo jeho 

místopředseda určený předsedou. Jeho 

členy jsou alespoň stínoví zpravodajové 

z každé politické skupiny, která si přeje 

podílet se na jednání. 

 2. Veškeré dokumenty, které mají být 

projednávány na schůzi s Radou a Komisí 

(„třístranné jednání“), musí být předány 

vyjednávacímu týmu nejpozději 48 hodin 

nebo v naléhavých případech nejpozději 

24 hodin před konáním daného 

třístranného jednání. 

 3. Po každém třístranném jednání podá 

předseda vyjednávacího týmu a zpravodaj 

jménem vyjednávacího týmu zprávu na 

nejbližší schůzi příslušného výboru. 

 V případech, kdy není možné včas svolat 

schůzi výboru, podají předseda 

vyjednávacího týmu a zpravodaj jménem 

vyjednávacího týmu zprávu na schůzi 

koordinátorů výboru. 

 4. Vedou-li jednání k dočasné dohodě, je 

o tom příslušný výbor bezodkladně 

informován. Dokumenty, v nichž jsou 
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zachyceny výsledky závěrečného 

třístranného jednání, jsou dány k 

dispozici výboru a zveřejněny. Dočasná 

dohoda je zpřístupněna příslušnému 

výboru, který rozhodne jediným 

hlasováním většinou odevzdaných hlasů. 

Je-li přijata, je tato dohoda předložena k 

projednání Parlamentu, přičemž jsou v ní 

vyznačeny veškeré změny vůči návrhu 

legislativního aktu. 

 5. Pokud mají výbory postupující podle 

článků 54 a 55 odlišná stanoviska, 

předseda Konference předsedů 

výborů stanoví v souladu se zásadami 

stanovenými v těchto článcích podrobná 

pravidla pro zahájení jednání a jejich 

vedení. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/306 

Pozměňovací návrh  306 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 1 – čl. 117 – odst. 2 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

Parlament zvolí předsedu Komise většinou 

všech poslanců. 
V souladu s čl. 17 odst. 7 Smlouvy o 

Evropské unii zvolí Parlament předsedu 

Komise většinou všech poslanců. 

Hlasuje se tajně. Hlasuje se tajně. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/307 

Pozměňovací návrh  307 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 1 – čl. 198 – odst. 3 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 3. V žádosti o zřízení vyšetřovacího 

výboru musí být přesně uveden předmět 

vyšetřování a žádost musí obsahovat 

podrobné odůvodnění. Parlament na návrh 

Konference předsedů rozhodne, zda výbor 

zřídí, a pokud ano, určí též podle článku 

199 jeho složení. 

3. V žádosti o zřízení vyšetřovacího 

výboru musí být přesně uveden předmět 

vyšetřování a žádost musí obsahovat 

podrobné odůvodnění. Parlament na návrh 

Konference předsedů rozhodne, zda výbor 

zřídí, a pokud ano, stanoví jeho početní 

složení. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/308 

Pozměňovací návrh  308 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 1 - čl. 199 - odst. 1 - pododst. 1 - písm. a (nové) 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 a) 1a. Složení výborů odráží v co 

nejvyšší míře složení Parlamentu. 

Rozdělení křesel ve výborech mezi 

politické skupiny odpovídá buď 

nejbližšímu celému číslu vyššímu, nebo 

nejbližšímu celému číslu nižšímu než je 

poměrný výpočet. 

 V případě, že se politické skupiny 

na poměrném rozdělení míst v rámci 

jednoho nebo několika výborů 

nedohodnou, rozhodne Konference 

předsedů. 

 1b. Jestliže se politická skupina rozhodne, 

že křesla ve výboru neobsadí, nebo 

nejmenuje členy výboru ve lhůtě, kterou 

stanovila Konference předsedů, zůstanou 

příslušná křesla neobsazena. Výměna 

křesel mezi politickými skupinami není 

povolena. 

 1c. Pokud poslanec změní svou politickou 

skupinu a tato změna povede k narušení 

poměrného rozdělení křesel ve výboru, jak 

je stanoveno v odstavci 1a, a jestliže se 

politické skupiny nedohodnou 

na dodržení zásad, které jsou v něm 

uvedeny, přijímá nezbytná rozhodnutí 

Konference předsedů. 

 1d. Veškeré změny, o nichž bylo 

rozhodnuto v souvislosti se jmenováním 

členů výborů politickými skupinami nebo 
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nezařazenými poslanci, se sdělují 

předsedovi, který je vyhlásí v Parlamentu 

nejpozději na začátku další schůze. Tato 

rozhodnutí nabývají účinnosti dnem svého 

vyhlášení. 

 1e. Politické skupiny a nezařazení 

poslanci mohou jmenovat náhradníky pro 

každý výbor v počtu nepřesahujícím počet 

řádných členů, který smí daná politická 

skupina nebo nezařazení poslanci do 

daného výboru jmenovat. Předseda je o 

tom informován. Tito náhradníci jsou 

oprávněni účastnit se schůzí výboru, 

vystupovat na nich a v případě 

nepřítomnosti řádného člena se účastnit 

hlasování. 

 1f. V případě nepřítomnosti řádného 

člena a v případě, kdy nebyli jmenováni 

náhradníci nebo jsou rovněž nepřítomni, 

může řádný člen zajistit, aby byl na schůzi 

zastupován jiným členem své politické 

skupiny, popřípadě je-li nezařazeným 

poslancem, pak jiným nezařazeným 

poslancem, který je oprávněn hlasovat. 

Předseda výboru o tom musí být 

informován nejpozději před zahájením 

hlasování. 

 Oznámení předem, stanovené v poslední 

větě odstavce 2, je provedeno před 

ukončením rozpravy nebo před zahájením 

hlasování o bodu nebo bodech, při kterých 

má být řádný poslanec nahrazen. 

 Na základě tohoto článku: 

 – závisí status řádného člena výboru nebo 

náhradníka výhradně 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; 

 – poslanci, kteří změní členství v politické 

skupině, si nemusí zachovat ten status 

řádného člena nebo náhradníka v určitém 

výboru, který měli jako členové své 



AM\1112158CS.docx  PE596.594v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

původní skupiny; 

 – člen výboru nesmí být za žádných 

okolností náhradníkem za kolegu, který 

patří do jiné politické skupiny. 

 (Dva poslední neočíslované odstavce 

článku jsou vloženy jako výklad.) 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/309 

Pozměňovací návrh  309 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 3 – čl. 212 - odst. 2 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

2. Členové delegací jsou voleni poté, 

co politické skupiny a nezařazení poslanci 

předloží Konferenci předsedů seznam 

svých kandidátů. Konference předsedů 

předloží Parlamentu návrhy, které zajistí 

pokud možno spravedlivé zastoupení 

členských států a politických směrů. 

Použije se čl. 199 odst. 2, 3, 5 a 6. 

2. Politické skupiny zajistí pokud 

možno spravedlivé zastoupení členských 

států, politických názorů a obou pohlaví. 

Není možné, aby více než třetina členů 

delegace měla stejnou státní příslušnost. 

Čl. 199 odst. 1d, 1e a 1f se použijí 

obdobně. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/310 

Pozměňovací návrh  310 

Manfred Weber 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 4 - čl. 32 - odst. 1 - pododst. 1 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

Poslanci se mohou sdružovat ve skupinách 

podle své politické příslušnosti. 

Poslanci se mohou sdružovat ve skupinách 

pouze podle své politické příslušnosti. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/311 

Pozměňovací návrh  311 

Manfred Weber 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Jednací řád 

Kapitola 4 – čl. 32 – odst. 1 – první odrážka – výklad 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

Parlament obvykle neposuzuje politickou 

příslušnost členů skupiny. Vytvořením 

skupiny v souladu s tímto článkem se 

dotyční poslanci automaticky hlásí k 

politické příslušnosti. Parlament posuzuje, 

zda byla skupina vytvořena v souladu s 

jednacím řádem, pouze pokud to dotyční 

poslanci popírají. 

vypouští se 

Or. en 

 


