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8.12.2016 A8-0344/305 

Pozmeňujúci návrh  305 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 6 – článok 73 a (nový) 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 Článok 73 a  

 Článok 73d 

 Priebeh rokovaní 

 1. Rokovaciu skupinu Parlamentu vedie 

spravodajca a predsedá jej predseda 

gestorského výboru alebo podpredseda, 

ktorého určí predseda. Jej členmi sú 

prinajmenšom tieňoví spravodajcovia z 

každej politickej skupiny, ktorá si želá 

zúčastniť sa. 

 2. Akýkoľvek dokument, o ktorom sa má 

rokovať na stretnutí s Radou a Komisiou 

(trialóg), sa rozpošle rokovacej skupine 

najmenej 48 hodín alebo v naliehavých 

prípadoch najmenej 24 hodín pred 

začatím predmetného trialógu. 

 3. Po skončení každého trialógu podá 

predseda rokovacej skupiny a 

spravodajca, v mene rokovacej skupiny, 

správu o rokovaniach na nasledujúcej 

schôdzi gestorského výboru. 

 Ak nie je možné zvolať včas schôdzu 

výboru, predseda rokovacej skupiny a 

spravodajca podajú v mene rokovacej 

skupiny správu na schôdzi koordinátorov 

výboru. 

 4. Ak sa na základe rokovaní dosiahne 

predbežná dohoda, informuje sa o tom 

bezodkladne gestorský výbor. Dokumenty, 
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v ktorých sú zachytené výsledky 

posledného trialógu, sa poskytnú výboru a 

zverejnia sa. Predbežná dohoda sa 

predloží gestorskému výboru, ktorý 

rozhodne jediným hlasovaním väčšinou 

odovzdaných hlasov. Ak sa prijme, 

predloží sa Parlamentu na posúdenie 

spôsobom, ktorý jasne dokumentuje všetky 

zmeny návrhu legislatívneho aktu. 

 5. V prípade nezhody medzi dotknutými 

výbormi podľa článkov 54 a 55 stanoví 

predseda Konferencie predsedov výborov 

v súlade so zásadami stanovenými v 

uvedených článkoch podrobné pravidlá 

začatia rokovaní a ich vedenia. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/306 

Pozmeňujúci návrh  306 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 1 – článok 117 – odsek 2 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

Parlament zvolí predsedu Komisie 

väčšinou hlasov všetkých poslancov. 
V súlade s článkom 17 ods. 7 Zmluvy o 

Európskej únii Parlament zvolí predsedu 

Komisie väčšinou hlasov všetkých 

poslancov. 

Predseda Komisie sa volí v tajnom 

hlasovaní. 

Predseda Komisie sa volí v tajnom 

hlasovaní. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/307 

Pozmeňujúci návrh  307 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 1 – článok 198 – odsek 3 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

3. V žiadosti o zriadenie 

vyšetrovacieho výboru sa musí presne 

uviesť predmet vyšetrovania a zahrnúť 

podrobné odôvodnenie vyšetrovania. 

Parlament na návrh Konferencie predsedov 

rozhodne o zriadení výboru, a ak sa tak 

rozhodne, určí aj počet členov, podľa 

článku 199. 

3. V žiadosti o zriadenie 

vyšetrovacieho výboru sa musí presne 

uviesť predmet vyšetrovania a zahrnúť 

podrobné odôvodnenie vyšetrovania. 

Parlament na návrh Konferencie predsedov 

rozhodne o zriadení výboru, a ak sa tak 

rozhodne, určí aj počet členov. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/308 

Pozmeňujúci návrh  308 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 1 – článok 199 – odsek 1 – pododsek 1 – písm. a (nové) 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 a) 1a. Zloženie výborov má podľa 

možností zodpovedať zloženiu 

Parlamentu. Rozdelenie miest vo výbore 

medzi politickými skupinami musí 

zodpovedať buď vyššiemu alebo nižšiemu 

najbližšiemu celému číslu od čísla 

pomerného výpočtu. 

 Ak sa politické skupiny nedohodli na ich 

pomernej váhe v rámci jedného výboru 

alebo viacerých konkrétnych výborov, 

rozhodne Konferencia predsedov. 

 1b. Ak politická skupina rozhodne o 

neobsadení miest vo výbore alebo 

nevymenuje svojich členov v lehote, ktorú 

stanovila Konferencia predsedov, tieto 

miesta zostávajú neobsadené. Výmena 

miest medzi politickými skupinami nie je 

povolená. 

 1c. Keď poslanec zmení politickú 

skupinu, čo spôsobí narušenie pomerného 

rozdelenia miest vo výbore podľa odseku 

1a, a politické skupiny sa nedohodnú na 

zabezpečení súladu so zásadami 

stanovenými v tomto odseku, Konferencia 

predsedov prijme nevyhnutné 

rozhodnutia. 

 1d. Politické skupiny alebo nezávislí 

poslanci informujú o rozhodnutiach o 

všetkých zmenách vo vymenúvaní 

predsedu, ktorý ich oznámi Parlamentu 

najneskôr na začiatku nasledujúcej 
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schôdze. Tieto rozhodnutia nadobúdajú 

účinnosť odo dňa oznámenia. 

 1e. Politické skupiny a nezaradení 

poslanci môžu pre každý výbor 

vymenovať náhradníkov v takom počte, 

ktorý neprekročí počet riadnych členov, 

na ktorých vymenovanie do výboru má 

politická skupina alebo nezaradený 

poslanec nárok. O vymenovaní stálych 

náhradníkov informujú predsedu. Títo 

náhradníci sa môžu zúčastňovať sa na 

schôdzach výboru a vystupovať na nich a 

v prípade neúčasti riadneho člena 

hlasovať. 

 1f. V prípade neprítomnosti riadneho 

člena a ak neboli vymenovaní náhradníci 

alebo sú neprítomní, riadny člen sa môže 

nechať zastúpiť na schôdzach výboru 

iným poslancom svojej politickej skupiny 

alebo iným nezaradeným poslancom, ak 

ide o nezaradeného poslanca, pričom 

tento náhradník je oprávnený hlasovať. 

Predseda výboru je informovaný 

najneskôr pred začiatkom hlasovania. 

 Oznámenie podľa poslednej vety odseku 2 

sa musí urobiť pred skončením rozpravy 

alebo pred začiatkom hlasovania o bode 

alebo bodoch, pri ktorých sa poslanec 

nechal zastúpiť. 

 Podľa tohto článku: 

 – postavenie riadneho člena alebo 

náhradníka výboru závisí výlučne od 

členstva v danej politickej skupine; 

 – ak sa zmení počet riadnych členov 

politickej skupiny vo výbore, zmení sa 

podľa toho aj najväčší možný počet 

stálych náhradníkov, ktorých táto skupina 

môže vymenovať do výboru; 

 – ak poslanec zmení politickú skupinu, 

nemôže si ponechať postavenie riadneho 

člena alebo náhradníka, ktoré mal ako 

člen pôvodnej skupiny; 

 – člen výboru nemôže byť za žiadnych 

okolností náhradníkom kolegu, ktorý patrí 
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do inej politickej skupiny. 

 (Posledné dva neočíslované odseky článku 

sa vložia ako výklad.) 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/309 

Pozmeňujúci návrh  309 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 3 – článok 212 – odsek 2 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

2. Členovia delegácií sa volia po tom, 

ako politická skupina a nezaradení 

poslanci predložili návrhy kandidátov 

Konferencii predsedov. Konferencia 

predsedov predloží Parlamentu návrhy 

tak, aby sa zabezpečilo rovnomerné 

zastúpenie členských štátov a politických 

názorov. Článok 199 ods. 2, 3, 5 a 6 sa 

použijú rovnako. 

2. Politické skupiny podľa možnosti 

zabezpečia, aby boli spravodlivo zastúpené 

členské štáty, politické názory a obe 

pohlavia. Delegácia nesmie mať viac ako 

tretinu členov s rovnakou štátnou 

príslušnosťou. Článok 19 odseky 1d, 1e, a 

1f sa uplatňujú primerane. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/310 

Pozmeňujúci návrh  310 

Manfred Weber 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 4 – článok 32 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

Poslanci sa môžu združovať do skupín 

podľa svojej politickej príslušnosti. 

Poslanci sa môžu združovať do skupín len 

podľa politickej príslušnosti. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/311 

Pozmeňujúci návrh  311 

Manfred Weber 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 4 – článok 32 – odsek 1 – pododsek 1 – výklad 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 Parlament zvyčajne neposudzuje 

politickú príslušnosť členov skupiny. 

Utvorením skupiny podľa tohto článku 

poslanci združení v tejto skupine 

potvrdzujú, že majú rovnakú politickú 

príslušnosť. Iba v prípade, ak konkrétni 

poslanci popierajú svoju politickú 

príslušnosť, je potrebné, aby Parlament 

prehodnotil, či bola skupina utvorená v 

súlade s rokovacím poriadkom. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 


