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7.12.2016 A8-0344/441 

Pozmeňujúci návrh  441 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 6 – článok 188 – odsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

2. O vrátenie veci výboru môže politická 

skupina alebo najmenej štyridsať 

poslancov požiadať tiež pred alebo počas 

hlasovania. O návrhu sa hlasuje ihneď. 

2. O vrátenie veci výboru môže politická 

skupina alebo najmenej 25 poslancov 

požiadať tiež pred alebo počas hlasovania. 

O návrhu sa hlasuje ihneď. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/442 

Pozmeňujúci návrh  442 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, João Pimenta 

Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Paloma 

López Bermejo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 6 – článok 189 – odsek 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

1. Rozprava sa môže uzavrieť pred 

vystúpením všetkých rečníkov podľa 

zoznamu na návrh predsedu alebo na 

žiadosť politickej skupiny alebo aspoň 

štyridsiatich poslancov. O návrhu alebo 

žiadosti sa hlasuje ihneď. 

1. Rozprava sa môže uzavrieť pred 

vystúpením všetkých rečníkov podľa 

zoznamu na návrh predsedu alebo na 

žiadosť politickej skupiny alebo aspoň 25 

poslancov. O návrhu alebo žiadosti sa 

hlasuje ihneď. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/443 

Pozmeňujúci návrh  443 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 6 – článok 190 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

Na začiatku rozpravy o bode programu 

môže politická skupina alebo najmenej 

štyridsať poslancov navrhnúť odloženie 

rozpravy na určitý termín. O návrhu sa 

hlasuje ihneď. 

Na začiatku rozpravy o bode programu 

môže politická skupina alebo najmenej 25 

poslancov navrhnúť odloženie rozpravy na 

určitý termín. O návrhu sa hlasuje ihneď. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/444 

Pozmeňujúci návrh  444 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 6 – článok 190 – odsek 4 – pododsek 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

4. Pred alebo počas hlasovania môže 

politická skupina alebo najmenej štyridsať 

poslancov navrhnúť odloženie hlasovania. 

O návrhu sa hlasuje ihneď. 

4. Pred alebo počas hlasovania môže 

politická skupina alebo najmenej 25 

poslancov navrhnúť odloženie hlasovania. 

O návrhu sa hlasuje ihneď. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/445 

Pozmeňujúci návrh  445 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López 

Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Viegas 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 6 – článok 191 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

Rokovanie možno prerušiť alebo skončiť 

počas rozpravy alebo hlasovania, ak o tom 

rozhodne Parlament na návrh predsedu 

alebo na žiadosť politickej skupiny alebo 

najmenej štyridsiatich poslancov. O návrhu 

alebo žiadosti sa hlasuje ihneď. 

Rokovanie možno prerušiť alebo skončiť 

počas rozpravy alebo hlasovania, ak o tom 

rozhodne Parlament na návrh predsedu 

alebo na žiadosť politickej skupiny alebo 

najmenej 25 poslancov. O návrhu alebo 

žiadosti sa hlasuje ihneď. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/446 

Pozmeňujúci návrh  446 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 a (nový) 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 1a. Zloženie výborov odráža politickú 

rozmanitosť Parlamentu na základe 

postupu, o ktorom Parlament rozhodne na 

začiatku volebného obdobia. 

Proporcionalita rozdelenia miest vo 

výbore medzi politické skupiny a 

nezaradených poslancov sa nesmie 

odchyľovať od najbližšieho 

zodpovedajúceho celého čísla. 

 Ak sa politické skupiny nedohodli na ich 

pomernej váhe v rámci jedného výboru 

alebo viacerých konkrétnych výborov, 

rozhodne Konferencia predsedov. 

Or. en 



 

AM\1112174SK.docx  PE596.594v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

7.12.2016 A8-0344/447 

Pozmeňujúci návrh  447 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 1 – článok 199 – odsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

2. Pozmeňujúce návrhy k návrhom 

Konferencie predsedov sú prípustné, iba ak 

ich predložilo najmenej štyridsať 

poslancov. O týchto pozmeňujúcich 

návrhoch Parlament hlasuje v tajnom 

hlasovaní. 

2. Pozmeňujúce návrhy k návrhom 

Konferencie predsedov sú prípustné, iba ak 

ich predložilo najmenej 25 poslancov. O 

týchto pozmeňujúcich návrhoch Parlament 

hlasuje v tajnom hlasovaní. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/448 

Pozmeňujúci návrh  448 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Nikolaos 

Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou, João Ferreira 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Kapitola 2 – článok 208 – odsek 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

1. Každý poslanec môže podať 

pozmeňujúci návrh na posúdenie vo 

výbore. 

1. Každý poslanec bez ohľadu na výbor, 

ktorého je členom, môže podať 

pozmeňujúci návrh na posúdenie vo 

výbore. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/449 

Pozmeňujúci návrh  449 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Článok 215 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

Článok 215 Článok 215  

Petičné právo Petičné právo 

1. Každý občan Európskej únie a 

každá fyzická alebo právnická osoba s 

bydliskom alebo sídlom v členskom štáte 

má právo podať, jednotlivo alebo spoločne 

s inými občanmi alebo osobami, 

Parlamentu petíciu vo veci, ktorá patrí do 

pôsobnosti Európskej únie, a ktorá sa ho 

priamo týka. 

1. V súlade s článkom 227 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie má každý 

občan Európskej únie a každá fyzická 

alebo právnická osoba s bydliskom alebo 

sídlom v členskom štáte právo podať, 

jednotlivo alebo spoločne s inými občanmi 

alebo osobami, Parlamentu petíciu vo veci, 

ktorá patrí do pôsobnosti Európskej únie, a 

ktorá sa ho/jej priamo týka. 

2. Petície určené Parlamentu musia 

obsahovať meno, štátnu príslušnosť a 

adresu trvalého bydliska každého 

predkladateľa petície. 

2. Petície podané Parlamentu musia 

obsahovať meno a adresu trvalého bydliska 

každého predkladateľa petície. 

  

3. Ak petíciu podpísalo niekoľko fyzických 

alebo právnických osôb, signatári určia 

zástupcu a náhradníkov, ktorí sa na účely 

tejto hlavy považujú za predkladateľov 

petície. 

3. Ak petíciu podpísalo niekoľko fyzických 

alebo právnických osôb, signatári určia 

zástupcu a náhradníkov, ktorí sa na účely 

tejto hlavy považujú za predkladateľov 

petície. 

Ak nebol určený nikto, za predkladateľa 

petície sa považuje prvý signatár alebo iná 

vhodná osoba. 

Ak nebol určený nikto, za predkladateľa 

petície sa považuje prvý signatár alebo iná 

vhodná osoba. 

4.  Každý predkladateľ petície môže 4.  Každý predkladateľ petície môže 
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kedykoľvek odstúpiť od podpory petície. kedykoľvek stiahnuť svoj podpis z petície. 

Ak od podpory petície odstúpia všetci jej 

predkladatelia, petícia sa stáva neplatnou. 

Ak svoje podpisy stiahnu všetci 

predkladatelia petície, petícia sa stáva 

neplatnou. 

5.  Petície musia byť napísané v 

úradnom jazyku Európskej únie. 

5.  Petície musia byť napísané v 

úradnom jazyku Európskej únie. 

Petície napísané v inom jazyku sa vezmú 

do úvahy iba v prípade, ak k nim 

predkladateľ petície priloží preklad v 

úradnom jazyku. Korešpondencia 

Parlamentu s predkladateľom petície sa 

uskutočňuje v úradnom jazyku, v ktorom 

bol napísaný preklad petície. 

Petície napísané v inom jazyku sa vezmú 

do úvahy iba v prípade, ak k nim 

predkladateľ petície priloží preklad v 

úradnom jazyku. Korešpondencia 

Parlamentu s predkladateľom petície sa 

uskutočňuje v úradnom jazyku, v ktorom 

bol napísaný preklad petície. 

Predsedníctvo môže rozhodnúť o tom, že 

petície a korešpondencia s predkladateľmi 

petícií môžu byť napísané v iných jazykoch 

používaných v členskom štáte. 

Predsedníctvo môže rozhodnúť o tom, že 

petície a korešpondencia s predkladateľmi 

petícií môžu byť napísané v iných 

jazykoch, ktoré v súlade s ústavným 

poriadkom daného členského štátu majú 

úradné postavenie na celom území alebo 

na časti územia tohto štátu. 

 5a.  Petície sa môžu predkladať buď 

poštou, alebo prostredníctvom portálu pre 

petície, ktorý je k dispozícii na 

internetových stránkach Parlamentu a 

ktorý usmerňuje predkladateľa vo 

formulovaní petície spôsobom, ktorý je v 

súlade s odsekmi 1 a 2. 

 5b. Ak boli doručené viaceré petície 

s podobným predmetom, môžu sa 

vybavovať spoločne. 

6.  Petície sa zapisujú do registra v 

poradí, v akom boli doručené, ak spĺňajú 

podmienky uvedené v odseku 2; ostatné 

petície sa archivujú a predkladateľ petície 

sa oboznámi s dôvodmi. 

6.  Petície sa zapisujú do registra v 

poradí, v akom boli doručené, ak spĺňajú 

podmienky uvedené v odseku 2; ostatné 

petície sa archivujú a predkladateľ petície 

sa oboznámi s dôvodmi. 

7.  Petície zapísané do registra 

predseda pridelí príslušnému výboru, ktorý 

najprv určí prípustnosť petície podľa 

článku 227 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie. 

7.  Petície zapísané do registra 

predseda pridelí príslušnému výboru, ktorý 

najprv určí prípustnosť petície podľa 

článku 227 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie. 

Ak príslušný výbor nedosiahne dohodu o 

prípustnosti petície, petícia sa vyhlási za 

prípustnú na základe žiadosti aspoň jednej 

Ak príslušný výbor nedosiahne dohodu o 

prípustnosti petície, petícia sa vyhlási za 

prípustnú na základe žiadosti aspoň jednej 
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štvrtiny členov výboru. štvrtiny členov výboru. 

8.  Petície, ktoré výbor vyhlási za 

neprípustné, sa archivujú; predkladateľ 

petície je oboznámený s týmto 

rozhodnutím a jeho dôvodmi. Podľa 

potreby možno odporučiť iné prostriedky 

nápravy. 

8.  Petície, ktoré výbor vyhlási za 

neprípustné, sa archivujú; predkladateľ 

petície je oboznámený s týmto 

rozhodnutím a jeho dôvodmi. Podľa 

potreby možno odporučiť iné prostriedky 

nápravy. 

9. Petícia sa po zaregistrovaní stáva 

podľa všeobecného pravidla verejným 

dokumentom a Parlament môže z dôvodu 

transparentnosti zverejniť meno 

predkladateľa petície a jej obsah. 

9. Petícia sa po zaregistrovaní stáva 

verejným dokumentom a Parlament môže z 

dôvodu transparentnosti zverejniť meno 

predkladateľa petície, prípadných 

spolupredkladateľov a prípadných 

podporovateľov a jej obsah. Predkladateľ, 

spolupredkladatelia a podporovatelia sa o 

tom informujú. 

10.  Bez toho, aby boli dotknuté 

ustanovenia článku 9, môže predkladateľ 

petície v záujme ochrany svojho súkromia 

žiadať, aby sa jeho meno nezverejnilo, a 

Parlament musí takúto požiadavku 

rešpektovať. 

10.  Bez ohľadu na odsek 9 môže 

predkladateľ, spolupredkladateľ alebo 

podporovateľ  petície v záujme ochrany 

svojho súkromia požiadať, aby sa jeho 

meno nezverejnilo, a Parlament musí 

takúto požiadavku rešpektovať. 

Ak sťažnosť predkladateľa petície 

nemožno preskúmať z dôvodu zachovania 

anonymity, treba s ním prekonzultovať 

ďalšie kroky. 

Ak sťažnosť predkladateľa petície 

nemožno preskúmať z dôvodu zachovania 

anonymity, treba s ním prekonzultovať 

ďalšie kroky. 

 10a. V záujme ochrany práv tretích 

strán môže Parlament z vlastného podnetu 

alebo na žiadosť príslušnej tretej strany 

anonymizovať petíciu alebo iné údaje, 

ktoré obsahuje, ak to považuje za vhodné.  

11.  Predkladateľ petície môže 

požiadať, aby sa s jeho petíciou 

zaobchádzalo ako s dôvernou, a v takom 

prípade Parlament prijme vhodné 

opatrenia, aby sa obsah petície 

nezverejnil. Predkladateľ petície bude 

informovaný o presných podmienkach, za 

akých sa toto ustanovenie použije. 

 

12.  Ak to výbor považuje za vhodné, 

môže vec postúpiť ombudsmanovi. 

 

13.  Petície podané Parlamentu fyzickou 

alebo právnickou osobou, ktorá nie je 

občanom Európskej únie, ani nemá v 

členskom štáte bydlisko alebo sídlo, sa 

13.  Petície podané Parlamentu fyzickou 

alebo právnickou osobou, ktorá nie je 

občanom Európskej únie, ani nemá v 

členskom štáte bydlisko alebo sídlo, sa 
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zaregistrujú a archivujú osobitne. Predseda 

raz do mesiaca vypracuje správu o 

petíciách doručených v priebehu 

predchádzajúceho mesiaca spolu s 

uvedením predmetu petícií, a zašle ju 

výboru zodpovednému za petície. Výbor si 

môže vyžiadať petície, ktoré chce 

preskúmať. 

zaregistrujú a archivujú osobitne. Predseda 

raz do mesiaca vypracuje správu o 

petíciách doručených v priebehu 

predchádzajúceho mesiaca spolu s 

uvedením predmetu petícií, a zašle ju 

výboru zodpovednému za petície. Výbor si 

môže vyžiadať petície, ktoré chce 

preskúmať. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/450 

Pozmeňujúci návrh  450 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Paloma López 

Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu 

2016/2114(REG) 

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu 

Článok 216 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

Článok 216 Článok 216  

Preskúmanie petícií Preskúmanie petícií 

1.  Prípustné petície posúdi gestorský 

výbor v rámci svojej bežnej činnosti, a to 

buď v rozprave na pravidelnej schôdzi 

alebo písomným postupom. Predkladateľov 

petície možno pozvať na schôdzu výboru, 

keď sa má viesť rozprava o ich petícii, 

alebo sami môžu požiadať o účasť na nej. 

Právo hovoriť udelí predkladateľom petície 

predseda výboru podľa vlastného uváženia. 

1.  Prípustné petície posúdi gestorský 

výbor v rámci svojej bežnej činnosti, a to 

buď v rozprave na pravidelnej schôdzi 

alebo písomným postupom. Predkladateľov 

petície možno pozvať na schôdzu výboru, 

keď sa má viesť rozprava o ich petícii, 

alebo sami môžu požiadať o účasť na nej. 

Právo hovoriť udelí predkladateľom petície 

predseda výboru podľa vlastného uváženia. 

2.  Výbor môže v súvislosti s 

prípustnou petíciou vypracovať iniciatívnu 

správu v súlade s článkom 52 odsek 1 

alebo predložiť Parlamentu stručný návrh 

uznesenia, ak Konferencia predsedov nemá 

námietky. Taký návrh uznesenia sa zaradí 

do programu plenárnej schôdze, ktorá sa 

uskutoční najneskôr do ôsmich týždňov po 

jeho schválení vo výbore. Návrh je 

predmetom jedného hlasovania a nekoná 

sa o ňom ani rozprava, ak Konferencia 

predsedov nerozhodne výnimočne použiť 

článok 151. 

2. Výbor môže v súvislosti s 

prípustnou petíciou rozhodnúť, že 

Parlamentu predloží stručný návrh 

uznesenia, ak o tom informuje 

Konferenciu predsedov výborov a 
Konferencia predsedov nemá námietky. 

Takýto návrh uznesenia sa zaradí do 

programu plenárnej schôdze, ktorá sa 

uskutoční najneskôr do ôsmich týždňov po 

jeho schválení vo výbore. Návrh je 

predmetom jedného hlasovania. 

Konferencia predsedov môže navrhnúť 

uplatnenie článku 151. Ak sa tak nestane, 

návrh sa prijme bez rozpravy. 

Výbor môže požiadať o stanoviská iných  
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výborov, ktoré majú pôsobnosť pre danú 

oblasť podľa článku 53 a prílohy VI. 

3. Ak sa správa zaoberá najmä 

uplatňovaním alebo výkladom právnych 

predpisov Únie alebo navrhovanými 

zmenami platných právnych predpisov, v 

súlade s článkom 53 ods. 1 a prvou a 

druhou zarážkou článku 54 sa pridruží 

gestorský výbor zodpovedný za príslušnú 

oblasť. Gestorský výbor bez hlasovania 

prijme návrhy týkajúce sa častí návrhov 

uznesení prijaté gestorským výborom 

zodpovedným za príslušnú oblasť, ktoré sa 

týkajú uplatňovania alebo výkladu 

právnych predpisov Únie alebo zmien 

platných právnych predpisov. Ak gestorský 

výbor tieto návrhy neprijme, pridružený 

výbor ich môže predložiť priamo plénu. 

3. Ak chce výbor vypracovať 

iniciatívnu správu podľa článku 52 ods. 1 

v súvislosti s prípustnou petíciou, 

zaoberajúcu sa najmä uplatňovaním alebo 

výkladom právnych predpisov Únie alebo 

navrhovanými zmenami platných právnych 

predpisov, v súlade s článkom 53 a 

článkom 54 sa pridruží gestorský výbor 

zodpovedný za príslušnú oblasť. Gestorský 

výbor bez hlasovania prijme návrhy 

týkajúce sa častí návrhov uznesení prijaté 

gestorským výborom zodpovedným za 

príslušnú oblasť, ktoré sa týkajú 

uplatňovania alebo výkladu právnych 

predpisov Únie alebo zmien platných 

právnych predpisov. Ak gestorský výbor 

tieto návrhy neprijme, pridružený výbor 

ich môže predložiť priamo plénu. 

4. Vytvorí sa elektronický register, 

prostredníctvom ktorého môžu občania 

vyjadriť svoju podporu predkladateľovi 

petície pripojením svojho elektronického 

podpisu k petíciám, ktoré boli uznané za 

prípustné a boli zapísané do registra, 

alebo môžu od podpory odstúpiť. 

4.  Signatári môžu vyjadriť alebo 

stiahnuť svoju podporu prípustnej petícii 

na portáli pre petície, ktorý je k dispozícii 

na internetových stránkach Parlamentu. 

5. Pri preskúmavaní petície, 

zisťovaní skutočností alebo hľadaní 

riešenia môže výbor zorganizovať 

prieskumné návštevy členského štátu 

alebo regiónu, ktorého sa petícia týka. 

 

Správy o návštevách pripravia ich 

účastníci. Po ich schválení vo výbore sa 

správy predložia predsedovi Parlamentu. 

 

Prieskumné návštevy a správy o týchto 

návštevách sú zamerané výlučne na 

poskytovanie nevyhnutných informácií 

výboru s cieľom umožniť mu ďalej zvážiť 

petíciu. Tieto správy vypracúvajú na svoju 

výlučnú zodpovednosť účastníci návštev, 

ktorí chcú dosiahnuť konsenzus. Ak sa 

tento konsenzus nedosiahne, v správe sa 

musia uviesť rôzne zistenia skutočností 

alebo hodnotenia. Správa sa predloží 

výboru na jeho schválenie jediným 
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hlasovaním, pokiaľ predseda výboru v 

prípade potreby nevyhlási, že k častiam 

správy možno podať pozmeňujúce 

návrhy. Článok 56 sa na tieto správy 

neuplatňuje, ani priamo ani mutatis 

mutandis. Ak správy nebudú výborom 

schválené, nepostúpia sa predsedovi 

Parlamentu. 

6.  Výbor môže požiadať Komisiu, aby 

mu pomáhala, najmä tým, že ho informuje, 

ako sa uplatňujú alebo dodržiavajú právne 

predpisy Únie, ako aj tým, že mu poskytne 

všetky informácie a dokumenty týkajúce sa 

petície. Zástupcovia Komisie sú pozvaní na 

schôdze výboru. 

6.  Výbor môže požiadať Komisiu, aby 

mu pomáhala, najmä tým, že ho informuje, 

ako sa uplatňujú alebo dodržiavajú právne 

predpisy Únie, ako aj tým, že mu poskytne 

všetky informácie a dokumenty týkajúce sa 

petície. Zástupcovia Komisie sú pozvaní na 

schôdze výboru. 

7.  Výbor môže požiadať predsedu 

Parlamentu, aby postúpil jeho stanovisko 

alebo odporúčanie Komisii, Rade alebo 

príslušnému orgánu členského štátu, aby 

prijali opatrenia, alebo sa vyjadrili. 

7.  Výbor môže požiadať predsedu 

Parlamentu, aby postúpil jeho stanovisko 

alebo odporúčanie Komisii, Rade alebo 

príslušnému orgánu členského štátu, aby 

prijali opatrenia, alebo sa vyjadrili. 

8.  Výbor každých šesť mesiacov 

informuje Parlament o výsledkoch svojich 

rokovaní. 

8.  Výbor každoročne podáva 

Parlamentu správu o výsledkoch svojich 

rokovaní a prípadne o opatreniach, ktoré 

Rada alebo Komisia prijala v súvislosti s 

petíciami, ktoré im postúpil Parlament. 

Výbor informuje Parlament najmä o 

opatreniach, ktoré Rada alebo Komisia 

prijala k petíciám, ktoré im postúpil 

Parlament. 

 

Predkladateľ petície je informovaný o 

rozhodnutí, ktoré výbor prijal, ako aj o 

dôvodoch jeho prijatia. 

 

Keď sa posudzovanie prípustnej petície 

skončí, vyhlási sa za uzavreté a informuje 

sa o tom predkladateľ petície. 

Keď sa posudzovanie prípustnej petície 

skončí, vyhlási sa za uzavreté 

prostredníctvom rozhodnutia výboru. 

 9a. Predkladateľ petície sa informuje 

o všetkých príslušných rozhodnutiach 

výboru a ich dôvodoch vrátane prípadu, 

keď sa jeho petícia zahrnie do zoznamu 

B. 

 9b. Výbor môže svojím rozhodnutím 

petíciu znovu otvoriť, ak sa do jeho 

pozornosti dostanú dôležité nové 

skutočnosti súvisiace s petíciou a ak 
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predkladateľ petície o to požiada. 

 9c. Výbor na základe väčšiny hlasov 

svojich členov prijme usmernenia na 

spracúvanie petícií v súlade s týmto 

rokovacím poriadkom. 

Or. en 

 

 

 


