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Pozměňovací návrh 7
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Návrh rozhodnutí
Právní východisko -1 (nové)

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

-1. s ohledem na úlohy, funkce a 
pravomoci Parlamentu stanovené ve 
Smlouvách,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
László Trócsányi, Lívia Járóka, Kinga Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs 
Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás 
Deutsch

Návrh rozhodnutí
Právní východisko -1 a (nové)

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

-1a. s ohledem na primární povinnost 
orgánů Evropské unie zajišťovat právní 
stát i v rámci svého vlastního fungování,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Návrh rozhodnutí
Právní východisko -1 b (nové)

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

-1b. s ohledem na práva osob se 
zdravotním postižením a na usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 7. 
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července 2016 o provádění Úmluvy OSN o 
právech osob se zdravotním postižením, a 
to se zvláštním ohledem na závěrečné 
připomínky Výboru OSN pro práva osob 
se zdravotním postižením1a;
_________________
1a Úř. věst. C 101, 16.3.2018, s. 138.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Gabriele Bischoff, Paulo Rangel, Rainer Wieland, Gwendoline Delbos-Corfield, Helmut 
Scholz, Geert Bourgeois

Návrh rozhodnutí
Bod 2

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že zdravotní krize 
způsobená pandemií Covid-19 ukázala, že 
jednací řád neumožňuje činit všechna 
vhodná opatření k zajištění fungování 
Parlamentu za mimořádných okolností;

2. zdůrazňuje, že zdravotní krize 
způsobená pandemií Covid-19 ukázala, že 
jednací řád vyžaduje propracovanější 
postupy k zajištění neomezeného 
fungování Parlamentu za různých typů 
mimořádných okolností;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Gabriele Bischoff, Paulo Rangel, Rainer Wieland, Helmut Scholz, Gwendoline Delbos-
Corfield, Geert Bourgeois

Návrh rozhodnutí
Bod 3

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí dočasná opatření 
pro tyto mimořádné okolnosti, která přijal 
předseda a řídící orgány Parlamentu; 
zdůrazňuje, že tato opatření byla nutná k 
tomu, aby Parlament mohl provádět svou 
činnost bez přerušení a mohl během krize 
vykonávat své legislativní a rozpočtové 

3. zdůrazňuje, jak jsou důležitá 
dočasná opatření pro tyto mimořádné 
okolnosti, která přijal v souladu s právním 
státem předseda a řídící orgány Parlamentu 
v současné hygienické krizi; zdůrazňuje, 
že k těmto opatřením neexistují žádné 
alternativy k tomu, aby Parlament mohl 
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pravomoci a pravomoci politické kontroly; provádět svou činnost bez přerušení, jak 
vyžadují Smlouvy, a aby Parlamentu 
umožnily během krize vykonávat své 
legislativní a rozpočtové pravomoci a 
pravomoci politické kontroly v souladu s 
postupy stanovenými Smlouvami;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Návrh rozhodnutí
Bod 3

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí dočasná opatření 
pro tyto mimořádné okolnosti, která přijal 
předseda a řídící orgány Parlamentu; 
zdůrazňuje, že tato opatření byla nutná k 
tomu, aby Parlament mohl provádět svou 
činnost bez přerušení a mohl během krize 
vykonávat své legislativní a rozpočtové 
pravomoci a pravomoci politické kontroly;

3. bere na vědomí dočasná opatření 
pro tyto mimořádné okolnosti, která přijal 
předseda a řídící orgány Parlamentu; 
zdůrazňuje, že tato opatření byla nutná k 
tomu, aby Parlament mohl provádět svou 
činnost bez přerušení, což vyžadují 
Smlouvy, a mohl během krize vykonávat 
své legislativní a rozpočtové pravomoci a 
pravomoci politické kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Gabriele Bischoff, Paulo Rangel, Rainer Wieland, Gwendoline Delbos-Corfield, Helmut 
Scholz, Geert Bourgeois

Návrh rozhodnutí
Bod 4

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

4. uznává, že tato dočasná opatření 
byla plně opodstatněná a zajistila planost 
všech hlasování uskutečněných v době, 
kdy byla uplatňována;

4. zdůrazňuje, že tato dočasná 
opatření byla plně opodstatněná a že 
zajistila planost všech hlasování 
uskutečněných v době, kdy byla 
uplatňována;



PE657.438v02-00 6/61 AM\1214113CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 14
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Návrh rozhodnutí
Bod 4

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

4. uznává, že tato dočasná opatření 
byla plně opodstatněná a zajistila planost 
všech hlasování uskutečněných v době, 
kdy byla uplatňována;

4. uznává, že motivací a nezbytností k 
přijetí těchto dočasných opatření bylo 
řešení okolností způsobených pandemií 
COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
László Trócsányi, Ádám Kósa, József Szájer, Edina Tóth, Balázs Hidvéghi, György 
Hölvényi, Enikő Győri, Kinga Gál, Lívia Járóka, Tamás Deutsch, Andor Deli, Andrea 
Bocskor

Návrh rozhodnutí
Bod 4 a (nový)

Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

4a. vyjadřuje přání obnovit plné 
fungování Parlamentu v souladu s jeho 
vlastními pravidly stanovenými ve 
Smlouvách;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Návrh rozhodnutí
Bod 6 a (nový)
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Návrh rozhodnutí Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že Evropská unie je 
společenstvím hodnot, které vysoce ctí a 
dodržuje zásadu právního státu, a proto 
pověřuje svého předsedu, aby zahájil 
přezkumné řízení v souladu s článkem 
263 SFEU s cílem zajistit zákonnost 
těchto změn jednacího řádu do dvou 
měsíců od jejich přijetí;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Geert Bourgeois

Jednací řád
Hlava XIII a (nová)

Původní znění Pozměňovací návrh

HLAVA XIIIa: MIMOŘÁDNÉ 
OKOLNOSTI

Or. nl

Odůvodnění

Jazyková oprava

Pozměňovací návrh 18
Mihai Tudose, Victor Negrescu, Juan Fernando López Aguilar
za skupinu S&D
Domènec Ruiz Devesa

Jednací řád
Hlava XIII a (nová) – článek 237 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237a
Mimořádná opatření

1. Tento článek se použije v situacích, kdy 
Evropský parlament z důvodu 
mimořádných a nepředvídatelných 
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okolností, které nemůže ovlivnit, nemůže 
plnit své povinnosti a vykonávat své 
výsady podle Smluv a kdy je nutné 
dočasně se odchýlit od jeho běžných 
postupů zakotvených v jiných 
ustanoveních jednacího řádu za účelem 
přijetí mimořádných opatření k tomu, aby 
mohl nadále plnit uvedené povinnosti a 
vykonávat uvedené výsady. Má se za to, že 
tyto mimořádné okolnosti nastaly, pokud 
předseda na základě spolehlivých 
informací, případně potvrzených útvary 
Parlamentu, dospěje k závěru, že z důvodu 
bezpečnosti nebo následkem 
nedostupnosti technických prostředků 
není nebo nebude možné nebo by bylo 
příliš nebezpečné, aby Parlament pořádal 
své schůze a zasedání v souladu s běžnými 
postupy zakotvenými v jiných 
ustanoveních jednacího řádu a v souladu 
se schváleným harmonogramem.
2. Pokud jsou splněny podmínky uvedené 
v odstavci 1, může předseda se souhlasem 
Konference předsedů rozhodnout o 
uplatnění jednoho nebo více opatření 
uvedených v odstavci 3. Pokud není z 
naléhavých a závažných důvodů možné, 
aby se uskutečnila schůze Konference 
předsedů, může předseda rozhodnout o 
uplatnění jednoho nebo více opatření 
uvedených v odst. 3 písm. a), b) a c). 
Takto přijaté rozhodnutí pozbývá platnost 
pět dní po přijetí, pokud je v této lhůtě 
neschválí Konference předsedů.
Po přijetí rozhodnutí předsedy 
schváleném Konferencí předsedů mohou 
poslanci nebo politická skupina nebo 
skupiny dosahující přinejmenším střední 
prahové hodnoty kdykoli požádat, aby 
byla některá nebo všechna opatření, která 
jsou předmětem uvedeného rozhodnutí, 
jednotlivě předložena Parlamentu ke 
zrušení nebo potvrzení bez rozpravy. 
Hlasování je zařazeno na pořad jednání 
nejbližšího denního zasedání 
následujícího po dni, kdy byla žádost 
podána. Nejsou přípustné pozměňovací 
návrhy. O této procesní žádosti o 
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hlasování o některých nebo všech 
opatřeních, jichž se rozhodnutí týká, se 
hlasuje. Většina potřebná pro toto 
hlasování je většinou hlasů všech členů. 
Pokud bude dosaženo uvedené většiny, 
bude o některých nebo všech opatřeních 
uvedených v žádosti hlasováno jednotlivě.
K jejich zrušení bude zapotřebí většina 
všech členů. V případě zrušení skončí 
platnost opatření po oznámení výsledku 
hlasování. O opatření schváleném 
plenárním zasedáním nelze znovu 
hlasovat na témže dílčím zasedání.
3. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 může 
zahrnovat veškerá vhodná opatření k 
řešení mimořádných okolností uvedených 
v odstavci 1, zejména však tato opatření:
a) odložení naplánovaného dílčího 
zasedání, denního zasedání nebo schůze 
výboru na pozdější dobu nebo zrušení či 
omezení schůzí meziparlamentních 
delegací a ostatních orgánů;
b) přesunutí dílčího zasedání, denního 
zasedání nebo schůze výboru ze sídla 
Parlamentu do jiného z jeho pracovních 
míst nebo na jiné místo nebo z některého z 
jeho pracovních míst do sídla Parlamentu, 
do jiného z pracovních míst nebo na jiné 
místo;
c) konání dílčího zasedání nebo denního 
zasedání v prostorách Parlamentu, avšak 
částečně nebo zcela v samostatných 
místnostech umožňujících dodržovat 
přiměřený fyzický odstup;
d) konání dílčího zasedání, denního 
zasedání nebo schůze orgánu Parlamentu 
v režimu distanční účasti podle článku 
237c;
e) dočasné nahrazení členů výborů 
politickými skupinami, jestliže postupem 
pro nahrazování nepřítomných členů 
podle čl. 209 odst. 7 nelze dostatečným 
způsobem vyvážit dané mimořádné 
okolnosti a pokud dotčený poslanec 
nevyjádří nesouhlas;
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f) pokud nelze uplatnit režim distanční 
účasti podle článku 237c, snížení počtu 
poslanců nutného pro usnášeníschopnost 
podle článků 178 a 218 z jedné třetiny na 
jednu čtvrtinu všech poslanců 
Parlamentu, pokud jde o přítomnost v 
jednacím sále, a z jedné čtvrtiny na jednu 
pětinu členů výborů, pokud jde o 
přítomnost poslanců ve výboru.
4. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 je 
časově omezené a musí být odůvodněno. 
Vstupuje v platnost zveřejněním na 
internetových stránkách Parlamentu, 
nebo pokud to okolnosti neumožňují, 
zveřejněním jiným vhodným způsobem. 
Rozhodnutí je rovněž neprodleně 
individuálně oznámeno všem poslancům. 
Předseda může platnost rozhodnutí 
jednou nebo vícekrát prodloužit na 
určitou dobu postupem podle odstavce 2. 
Rozhodnutí o prodloužení platnosti musí 
být odůvodněno. Předseda rozhodnutí 
podle tohoto článku zruší, jakmile 
přestanou platit mimořádné okolnosti 
uvedené v odstavci 1, které byly důvodem 
k jeho přijetí.
5. Tento článek se použije pouze v 
krajním případě a jsou zvolena a 
uplatněna pouze opatření striktně 
nezbytná k řešení daných mimořádných 
okolností. Při použití tohoto článku se 
přihlíží zejména k zásadě reprezentativní 
demokracie, zásadě rovného zacházení s 
poslanci, právu poslanců na neomezený 
výkon poslaneckého mandátu, právu 
hovořit v jednom z úředních jazyků 
Evropské unie a svobodně, jednotlivě a 
osobně hlasovat a k protokolu č. 6 
připojenému ke Smlouvám.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Mihai Tudose, Victor Negrescu, Juan Fernando López Aguilar, Giuliano Pisapia, 
Miapetra Kumpula-Natri
za skupinu S&D
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Domènec Ruiz Devesa

Jednací řád
Hlava XIII a (nová) – článek 237 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237a
Mimořádná opatření

1. Tento článek se použije v situacích, kdy 
Evropský parlament z důvodu 
mimořádných a nepředvídatelných 
okolností, které nemůže ovlivnit, nemůže 
plnit své povinnosti a vykonávat své 
výsady podle Smluv a kdy je nutné 
dočasně se odchýlit od jeho běžných 
postupů zakotvených v jiných 
ustanoveních jednacího řádu za účelem 
přijetí mimořádných opatření k tomu, aby 
mohl nadále plnit uvedené povinnosti a 
vykonávat uvedené výsady. Má se za to, že 
tyto mimořádné okolnosti nastaly, pokud 
předseda na základě spolehlivých 
informací, případně potvrzených útvary 
Parlamentu, dospěje k závěru, že z důvodu 
bezpečnosti nebo následkem 
nedostupnosti technických prostředků 
není nebo nebude možné nebo by bylo 
příliš nebezpečné, aby Parlament pořádal 
své schůze a zasedání v souladu s běžnými 
postupy zakotvenými v jiných 
ustanoveních jednacího řádu a v souladu 
se schváleným harmonogramem.
2. Pokud jsou splněny podmínky uvedené 
v odstavci 1, může předseda se souhlasem 
Konference předsedů rozhodnout o 
uplatnění jednoho nebo více opatření 
uvedených v odstavci 3.
Pokud není z naléhavých a závažných 
důvodů možné, aby se uskutečnila schůze 
Konference předsedů, může předseda 
rozhodnout o uplatnění jednoho nebo více 
opatření uvedených v odst. 3 písm. a), b) a 
c). Takto přijaté rozhodnutí pozbývá 
platnost pět dní po přijetí, pokud je v této 
lhůtě neschválí Konference předsedů.
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Po přijetí rozhodnutí předsedy 
schváleném Konferencí předsedů mohou 
poslanci nebo politická skupina nebo 
skupiny dosahující přinejmenším střední 
prahové hodnoty kdykoli požádat, aby 
byla některá nebo všechna opatření, která 
jsou předmětem uvedeného rozhodnutí, 
jednotlivě předložena Parlamentu ke 
zrušení nebo potvrzení bez rozpravy. 
Hlasování je zařazeno na pořad jednání 
nejbližšího denního zasedání 
následujícího po dni, kdy byla žádost 
podána. Nejsou přípustné pozměňovací 
návrhy. Ke zrušení opatření bude 
zapotřebí většina všech členů. V případě 
zrušení skončí platnost opatření po 
oznámení výsledku hlasování. O opatření 
schváleném plenárním zasedáním nelze 
znovu hlasovat na témže dílčím zasedání.
3. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 může 
zahrnovat veškerá vhodná opatření k 
řešení mimořádných okolností uvedených 
v odstavci 1, zejména však tato opatření:
a) odložení naplánovaného dílčího 
zasedání, denního zasedání nebo schůze 
výboru na pozdější dobu nebo zrušení či 
omezení schůzí meziparlamentních 
delegací a ostatních orgánů;
b) přesunutí dílčího zasedání, denního 
zasedání nebo schůze výboru ze sídla 
Parlamentu do jiného z jeho pracovních 
míst nebo na jiné místo nebo z některého z 
jeho pracovních míst do sídla Parlamentu, 
do jiného z pracovních míst nebo na jiné 
místo;
c) konání dílčího zasedání nebo denního 
zasedání v prostorách Parlamentu, avšak 
částečně nebo zcela v samostatných 
místnostech umožňujících dodržovat 
přiměřený fyzický odstup;
d) konání dílčího zasedání, denního 
zasedání nebo schůze orgánu Parlamentu 
v režimu distanční účasti podle článku 
237c;
e) dočasné nahrazení členů výborů 
politickými skupinami, jestliže postupem 
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pro nahrazování nepřítomných členů 
podle čl. 209 odst. 7 nelze dostatečným 
způsobem vyvážit dané mimořádné 
okolnosti a pokud dotčený poslanec 
nevyjádří nesouhlas;
f) pokud nelze uplatnit režim distanční 
účasti podle článku 237c, snížení počtu 
poslanců nutného pro usnášeníschopnost 
podle článků 178 a 218 z jedné třetiny na 
jednu čtvrtinu všech poslanců 
Parlamentu, pokud jde o přítomnost v 
jednacím sále, a z jedné čtvrtiny na jednu 
pětinu členů výborů, pokud jde o 
přítomnost poslanců ve výboru.
4. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 je 
časově omezené a musí být odůvodněno. 
Vstupuje v platnost zveřejněním na 
internetových stránkách Parlamentu, 
nebo pokud to okolnosti neumožňují, 
zveřejněním jiným vhodným způsobem. 
Rozhodnutí je rovněž neprodleně 
individuálně oznámeno všem poslancům. 
Předseda může platnost rozhodnutí 
jednou nebo vícekrát prodloužit na 
určitou dobu postupem podle odstavce 2. 
Rozhodnutí o prodloužení platnosti musí 
být odůvodněno. Předseda rozhodnutí 
podle tohoto článku zruší, jakmile 
přestanou platit mimořádné okolnosti 
uvedené v odstavci 1, které byly důvodem 
k jeho přijetí.
5. Tento článek se použije pouze v 
krajním případě a jsou zvolena a 
uplatněna pouze opatření striktně 
nezbytná k řešení daných mimořádných 
okolností. Při použití tohoto článku se 
přihlíží zejména k zásadě reprezentativní 
demokracie, zásadě rovného zacházení s 
poslanci, právu poslanců na neomezený 
výkon poslaneckého mandátu, právu 
hovořit v jednom z úředních jazyků 
Evropské unie a svobodně, jednotlivě a 
osobně hlasovat a k protokolu č. 6 
připojenému ke Smlouvám.

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Geert Bourgeois

Jednací řád
Hlava XIII a (nová) – čl. 237 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237a
Mimořádná opatření

1. Tento článek se použije v 
situacích, kdy Evropský parlament z 
důvodu mimořádných a 
nepředvídatelných okolností, které 
nemůže ovlivnit, nemůže plnit své 
povinnosti a vykonávat své výsady podle 
Smluv a v souladu se svými běžnými 
postupy zakotvenými v jiných 
ustanoveních jednacího řádu. Za těchto 
okolností může být nezbytná dočasná 
odchylka od výše uvedených běžných 
postupů a přijetí mimořádných opatření, 
aby Parlament mohl plnit tyto povinnosti 
a vykonávat tyto výsady.
Má se za to, že tyto mimořádné okolnosti 
nastaly, pokud předseda se souhlasem 
Konference předsedů na základě 
spolehlivých informací, případně 
potvrzených útvary Parlamentu, dospěje k 
závěru, že z důvodu bezpečnosti není nebo 
nebude možné nebo by bylo příliš 
nebezpečné, aby Parlament pořádal své 
schůze a zasedání v souladu s běžnými 
postupy zakotvenými v jiných 
ustanoveních jednacího řádu a v souladu 
se schváleným harmonogramem.
2. Pokud jsou splněny podmínky 
uvedené v odstavci 1, může předseda se 
souhlasem Konference předsedů 
rozhodnout o uplatnění jednoho nebo více 
opatření uvedených v odstavci 3.
Pokud jsou splněny podmínky uvedené v 
odstavci 1 a z důvodu bezpečnosti není 
možné nebo by bylo příliš nebezpečné, aby 
Parlament pořádal své schůze a zasedání 
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za fyzické přítomnosti poslanců nebo 
prostřednictvím vzdáleného připojení v 
souladu se schváleným harmonogramem, 
může předseda se souhlasem Konference 
předsedů rozhodnout o uplatnění opatření 
uvedených v odst. 3 písm. a).
Pokud není z naléhavých a závažných 
důvodů možné, aby se uskutečnila schůze 
Konference předsedů, může předseda 
rozhodnout o uplatnění jednoho nebo více 
opatření uvedených v odst. 3 písm. a), b) a 
c). Takto přijaté rozhodnutí pozbývá 
platnost pět dní po přijetí, pokud je v této 
lhůtě neschválí Konference předsedů.
Rozhodnutí předsedy schválené 
Konferencí předsedů se předloží ke 
schválení příštímu plenárnímu zasedání. 
O každém z opatření se hlasuje 
samostatně. Nejsou přípustné 
pozměňovací návrhy. Pokud opatření 
nezíská většinu odevzdaných hlasů, jeho 
platnost končí oznámením výsledku 
hlasování. O opatření schváleném 
plenárním zasedáním nelze znovu 
hlasovat na témže dílčím zasedání.
Politická skupina nebo poslanci 
dosahující přinejmenším nízké prahové 
hodnoty mohou kdykoli požádat, aby byla 
některá nebo všechna opatření přijatá 
podle odstavce 3 tohoto článku předložena 
ke schválení na příštím plenárním 
zasedání. Hlasování je zařazeno na pořad 
jednání nejbližšího denního zasedání 
následujícího po dni, kdy byla žádost 
podána. Nejsou přípustné pozměňovací 
návrhy. Pokud opatření nezíská většinu 
odevzdaných hlasů, jeho platnost končí 
oznámením výsledku hlasování. O 
opatření schváleném plenárním 
zasedáním nelze znovu hlasovat na témže 
dílčím zasedání.
3. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 
se může týkat následujících vhodných 
opatření podle odstavců 1 a 2, pokud jsou 
vhodná, nezbytná a přiměřená:
a) odložení naplánovaného dílčího 
zasedání, denního zasedání nebo schůze 
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výboru na pozdější dobu nebo zrušení či 
omezení schůzí meziparlamentních 
delegací a ostatních orgánů;
b) přesunutí dílčího zasedání, denního 
zasedání nebo schůze výboru ze sídla 
Parlamentu do jiného z jeho pracovních 
míst nebo na jiné místo nebo z některého z 
jeho pracovních míst do sídla Parlamentu, 
do jiného z pracovních míst nebo na jiné 
místo;
c) konání dílčího zasedání nebo denního 
zasedání v prostorách Parlamentu, avšak 
částečně nebo zcela v samostatných 
místnostech umožňujících dodržovat 
přiměřený fyzický odstup;
d) konání dílčího zasedání, denního 
zasedání nebo schůze orgánu Parlamentu 
v režimu distanční účasti podle článku 
237c.
4. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 je 
časově omezené a musí být odůvodněno. 
Vstupuje v platnost zveřejněním na 
internetových stránkách Parlamentu, 
nebo pokud to okolnosti neumožňují, 
zveřejněním jiným vhodným způsobem.
Rozhodnutí je rovněž neprodleně 
individuálně oznámeno všem poslancům.
Předseda může se souhlasem Konference 
předsedů platnost rozhodnutí jednou nebo 
vícekrát prodloužit na určitou dobu 
postupem podle odstavce 2. Rozhodnutí o 
prodloužení platnosti musí být 
odůvodněno.
Předseda se souhlasem Konference 
předsedů zruší rozhodnutí přijaté podle 
tohoto článku, jakmile již není vhodné, 
nezbytné a přiměřené.
5. Vzhledem k tomu, že tento článek 
stanoví výjimku z běžných postupů 
Parlamentu, je třeba jej vykládat a 
uplatňovat přísně.
Použití tohoto článku nesmí vést k 
žádnému porušení zásady reprezentativní 
demokracie, přičemž je třeba mít na 
paměti jedinečný reprezentativní 
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charakter Parlamentu, zásady rovného 
zacházení s poslanci, práva poslanců na 
neomezený výkon poslaneckého mandátu, 
práva hovořit v jednom z úředních jazyků 
Evropské unie a svobodně, jednotlivě a 
osobně hlasovat. Za všech okolností musí 
být respektováno demokratické a 
transparentní fungování Evropského 
parlamentu a se všemi poslanci se zachází 
stejně.

Or. nl

Pozměňovací návrh 21
Rainer Wieland

Jednací řád
Hlava XIII a (nová) – článek 237 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237a
Mimořádná opatření

1. Tento článek se použije v situacích, kdy 
Evropský parlament z důvodu 
mimořádných a nepředvídatelných 
okolností, které nemůže ovlivnit, nemůže 
plnit své povinnosti a vykonávat své 
výsady podle Smluv a kdy je nutné 
dočasně se odchýlit od jeho běžných 
postupů zakotvených v jiných 
ustanoveních jednacího řádu za účelem 
přijetí mimořádných opatření k tomu, aby 
mohl nadále plnit uvedené povinnosti a 
vykonávat uvedené výsady.
Má se za to, že tyto mimořádné okolnosti 
nastaly, pokud předseda na základě 
spolehlivých informací, případně 
potvrzených útvary Parlamentu, dospěje k 
závěru, že z důvodu bezpečnosti nebo 
následkem nedostupnosti technických 
prostředků není nebo nebude možné nebo 
by bylo příliš nebezpečné, aby Parlament 
pořádal své schůze a zasedání v souladu s 
běžnými postupy zakotvenými v jiných 
ustanoveních jednacího řádu a v souladu 
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se schváleným harmonogramem.
2. Pokud jsou splněny podmínky uvedené 
v odstavci 1, může předseda se souhlasem 
Konference předsedů rozhodnout o 
uplatnění jednoho nebo více opatření 
uvedených v odstavci 3.
Pokud není z naléhavých a závažných 
důvodů možné, aby se uskutečnila schůze 
Konference předsedů, může předseda 
rozhodnout o uplatnění jednoho nebo více 
opatření uvedených v odst. 3 písm. a), b) a 
c). Takto přijaté rozhodnutí pozbývá 
platnost pět dní po přijetí, pokud je v této 
lhůtě neschválí Konference předsedů.
Po přijetí rozhodnutí předsedy 
schváleném Konferencí předsedů může 
politická skupina nebo poslanci 
dosahující přinejmenším nízké prahové 
hodnoty kdykoli požádat, aby byla některá 
nebo všechna opatření, která jsou 
předmětem uvedeného rozhodnutí, 
jednotlivě předložena Parlamentu k 
schválení bez rozpravy. Hlasování je 
zařazeno na pořad jednání nejbližšího 
denního zasedání následujícího po dni, 
kdy byla žádost podána. . Nejsou 
přípustné pozměňovací návrhy. Pokud 
opatření nezíská většinu odevzdaných 
hlasů, jeho platnost končí oznámením 
výsledku hlasování. O opatření 
schváleném plenárním zasedáním nelze 
znovu hlasovat na témže dílčím zasedání.
3. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 může 
zahrnovat veškerá vhodná opatření k 
řešení mimořádných okolností uvedených 
v odstavci 1, zejména však tato opatření:
a) odložení naplánovaného dílčího 
zasedání, denního zasedání nebo schůze 
výboru na pozdější dobu nebo zrušení či 
omezení schůzí meziparlamentních 
delegací a ostatních orgánů;
b) přesunutí dílčího zasedání, denního 
zasedání nebo schůze výboru ze sídla 
Parlamentu do jiného z jeho pracovních 
míst nebo na jiné místo nebo z některého z 
jeho pracovních míst do sídla Parlamentu, 
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do jiného z pracovních míst nebo na jiné 
místo;
c) konání dílčího zasedání nebo denního 
zasedání v prostorách Parlamentu, avšak 
částečně nebo zcela v samostatných 
místnostech umožňujících dodržovat 
přiměřený fyzický odstup;
d) konání dílčího zasedání, denního 
zasedání nebo schůze orgánu Parlamentu 
v režimu distanční účasti podle článku 
237c;
e) dočasné nahrazení členů výborů na 
základě rozhodnutí politických skupin, 
jestliže postupem pro nahrazování 
nepřítomných členů podle čl. 209 odst. 7 
nelze dostatečným způsobem vyvážit dané 
mimořádné okolnosti a pokud dotčený 
poslanec nevyjádří nesouhlas;
f) pokud nelze uplatnit režim distanční 
účasti podle článku 237c, snížení počtu 
poslanců nutného pro usnášeníschopnost 
podle článků 178 a 218 z jedné třetiny na 
jednu čtvrtinu všech poslanců 
Parlamentu, pokud jde o přítomnost v 
jednacím sále, a z jedné čtvrtiny na jednu 
pětinu členů výborů, pokud jde o 
přítomnost poslanců ve výboru.
4. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 je 
časově omezené a musí být odůvodněno. 
Vstupuje v platnost zveřejněním na 
internetových stránkách Parlamentu, 
nebo pokud to okolnosti neumožňují, 
zveřejněním jiným vhodným způsobem.
Rozhodnutí je rovněž neprodleně 
individuálně oznámeno všem poslancům.
Předseda může platnost rozhodnutí 
jednou nebo vícekrát prodloužit na 
určitou dobu postupem podle odstavce 2. 
Rozhodnutí o prodloužení platnosti musí 
být odůvodněno.
Předseda rozhodnutí podle tohoto článku 
zruší, jakmile přestanou platit mimořádné 
okolnosti uvedené v odstavci 1, které byly 
důvodem k jeho přijetí.
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5. Tento článek se použije pouze v 
krajním případě a jsou zvolena a 
uplatněna pouze opatření striktně 
nezbytná k řešení daných mimořádných 
okolností.
Při použití tohoto článku se přihlíží 
zejména k zásadě reprezentativní 
demokracie, zásadě rovného zacházení s 
poslanci, právu poslanců na neomezený 
výkon poslaneckého mandátu, právu 
hovořit v jednom z úředních jazyků 
Evropské unie a svobodně, jednotlivě a 
osobně hlasovat a k protokolu č. 6 
připojenému ke Smlouvám.

Or. de

Odůvodnění

Jazyková úprava k návrhu zprávy týkající se písmena e): musí bít jednoznačněji uvedeno, že 
základem je rozhodnutí politických skupin.

Pozměňovací návrh 22
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Jednací řád
Hlava XIII a (nová) – čl. 237 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237a
Mimořádná opatření

1. Tento článek se použije v situacích, kdy 
Evropský parlament z důvodu 
mimořádných a nepředvídatelných 
okolností, které nemůže ovlivnit, nemůže 
plnit své povinnosti a vykonávat své 
výsady podle Smluv a v souladu se 
Smlouvami a kdy je nutné dočasně se 
odchýlit od jeho běžných postupů 
zakotvených v jiných ustanoveních 
jednacího řádu za účelem přijetí 
mimořádných opatření k tomu, aby mohl 
nadále plnit uvedené povinnosti a 
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vykonávat uvedené výsady.
Má se za to, že tyto mimořádné okolnosti 
nastaly, pokud předseda na základě 
spolehlivých informací, případně 
potvrzených útvary odpovědnými za 
bezpečnost a ochranu, právní službou 
Evropského parlamentu a po konzultaci s 
předsedou Evropské komise a předsedou 
Rady Evropské unie, dospěje k závěru, že 
z důvodu bezpečnosti nebo následkem 
nedostupnosti technických prostředků 
není nebo nebude možné nebo by bylo 
příliš nebezpečné, aby Parlament pořádal 
své schůze a zasedání v souladu s běžnými 
postupy zakotvenými v jiných 
ustanoveních jednacího řádu a v souladu 
se schváleným harmonogramem.
2. Pokud jsou splněny podmínky uvedené 
v odstavci 1, může předseda se souhlasem 
Konference předsedů a po konzultaci s 
kvestory rozhodnout o uplatnění jednoho 
nebo více opatření uvedených v odstavci 3.
Pokud není z naléhavých a závažných 
důvodů možné, aby se uskutečnila schůze 
Konference předsedů, může předseda 
rozhodnout o uplatnění jednoho nebo více 
opatření uvedených v odst. 3 písm. a), b) a 
c). Takto přijaté rozhodnutí pozbývá 
platnost pět dní po přijetí, pokud je v této 
lhůtě neschválí Konference předsedů. 
Konference předsedů před rozhodnutím 
konzultuje kvestory.
Po přijetí rozhodnutí předsedy 
schváleném Konferencí předsedů může 
politická skupina nebo poslanci, jejichž 
práva vyplývající z jejich poslaneckého 
mandátu jsou rozhodnutím ovlivněna, 
kdykoli požádat, aby byla některá nebo 
všechna opatření, která jsou předmětem 
uvedeného rozhodnutí, jednotlivě 
předložena Parlamentu k schválení bez 
rozpravy. Hlasování je zařazeno na pořad 
jednání nejbližšího denního zasedání 
následujícího po dni, kdy byla žádost 
podána. Pokud opatření nezíská většinu 
odevzdaných hlasů, jeho platnost končí 
oznámením výsledku hlasování. O 
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opatření schváleném plenárním 
zasedáním nelze znovu hlasovat na témže 
dílčím zasedání.
3. Rozhodnutí uvedená v odstavci 2 
zahrnují následující vyčerpávající seznam 
opatření:
a) odložení naplánovaného dílčího 
zasedání, denního zasedání nebo schůze 
výboru na pozdější dobu nebo zrušení či 
omezení schůzí meziparlamentních 
delegací a ostatních orgánů;
b) přesunutí dílčího zasedání, denního 
zasedání nebo schůze výboru ze sídla 
Parlamentu do jiného z jeho pracovních 
míst nebo na jiné místo nebo z některého z 
jeho pracovních míst do sídla Parlamentu, 
do jiného z pracovních míst nebo na jiné 
místo;
c) konání dílčího zasedání nebo denního 
zasedání v prostorách Parlamentu, avšak 
částečně nebo zcela v samostatných 
místnostech umožňujících dodržovat 
přiměřený fyzický odstup;
d) konání dílčího zasedání, denního 
zasedání nebo schůze orgánu Parlamentu 
v režimu distanční účasti podle článku 
237c;
e) dočasné nahrazení členů výborů 
politickými skupinami, jestliže postupem 
pro nahrazování nepřítomných členů 
podle čl. 209 odst. 7 nelze dostatečným 
způsobem vyvážit dané mimořádné 
okolnosti a pokud dotčený poslanec 
nevyjádří nesouhlas;
f) definice přítomnosti v jednacím sále a 
její právní důsledky, jako jsou pravidla 
týkající se stanovení usnášeníschopnosti a 
prahové hodnoty.
4. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 je 
časově a rozsahem omezené, musí být 
odůvodněno a může se na něj vztahovat 
postup stanovený v článku 263 SFEU. 
Vstupuje v platnost zveřejněním na 
internetových stránkách Parlamentu, 
nebo pokud to okolnosti neumožňují, 
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zveřejněním jiným vhodným způsobem.
Rozhodnutí je rovněž neprodleně 
individuálně oznámeno všem poslancům.
Předseda může platnost rozhodnutí 
jednou nebo vícekrát prodloužit na 
určitou dobu postupem podle odstavce 2. 
Rozhodnutí o prodloužení musí být 
odůvodněno a může podléhat postupu 
stanovenému v článku 263 SFEU.
Předseda rozhodnutí podle tohoto článku 
zruší, jakmile přestanou platit mimořádné 
okolnosti uvedené v odstavci 1, které byly 
důvodem k jeho přijetí.
5. Tento článek se použije pouze v 
krajním případě a jsou zvolena a 
uplatněna pouze opatření striktně 
nezbytná k řešení daných mimořádných 
okolností.
Při použití tohoto článku se přihlíží 
zejména k zásadě reprezentativní 
demokracie a právního státu, zásadě 
rovného zacházení s poslanci, právu 
poslanců na neomezený výkon 
poslaneckého mandátu, zajištění 
poměrného a vyváženého politického 
zastoupení, právu hovořit v jednom z 
úředních jazyků Evropské unie a 
svobodně, jednotlivě a osobně hlasovat. Je 
třeba zajistit dodržování protokolu č. 6 
připojeného ke Smlouvám, a je-li to 
nezbytné vzhledem k mimořádným 
okolnostem uvedeným v tomto článku, 
vyžaduje se formální dohoda členských 
států v souladu se Smlouvami.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Helmut Scholz
za skupinu GUE/NGL

Jednací řád
Hlava XIII a (nová) – čl. 237 a (nový)
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Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237a
Mimořádná opatření

1. Tento článek se použije v situacích, kdy 
Evropský parlament z důvodu 
mimořádných a nepředvídatelných 
okolností, které nemůže ovlivnit, nemůže 
plnit své povinnosti a vykonávat své 
výsady podle Smluv a kdy je nutné 
dočasně se odchýlit od jeho běžných 
postupů zakotvených v jiných 
ustanoveních jednacího řádu za účelem 
přijetí mimořádných opatření k tomu, aby 
mohl nadále plnit uvedené povinnosti a 
vykonávat uvedené výsady.
Má se za to, že tyto mimořádné okolnosti 
nastaly, pokud předseda na základě 
spolehlivých informací, případně 
potvrzených útvary Parlamentu, dospěje k 
závěru, že z důvodu bezpečnosti nebo 
následkem nedostupnosti technických 
prostředků není nebo nebude možné nebo 
by bylo příliš nebezpečné, aby Parlament 
pořádal své schůze a zasedání v souladu s 
běžnými postupy zakotvenými v jiných 
ustanoveních jednacího řádu a v souladu 
se schváleným harmonogramem.
2. Pokud jsou splněny podmínky uvedené 
v odstavci 1, může předseda se souhlasem 
Konference předsedů rozhodnout o 
uplatnění jednoho nebo více opatření 
uvedených v odstavci 3.
Pokud není z naléhavých a závažných 
důvodů možné, aby se uskutečnila schůze 
Konference předsedů, může předseda 
rozhodnout o uplatnění jednoho nebo více 
opatření uvedených v odst. 3 písm. a), b) a 
c). Takto přijaté rozhodnutí pozbývá 
platnost pět dní po přijetí, pokud je v této 
lhůtě neschválí Konference předsedů.
Po přijetí rozhodnutí předsedy 
schváleném Konferencí předsedů může 
politická skupina nebo poslanci 
dosahující přinejmenším nízké prahové 
hodnoty kdykoli požádat, aby byla některá 
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nebo všechna opatření, která jsou 
předmětem uvedeného rozhodnutí, 
jednotlivě předložena Parlamentu k 
schválení bez rozpravy. Hlasování je 
zařazeno na pořad jednání nejbližšího 
denního zasedání následujícího po dni, 
kdy byla žádost podána. Nejsou přípustné 
pozměňovací návrhy. Pokud opatření 
nezíská většinu odevzdaných hlasů, jeho 
platnost končí oznámením výsledku 
hlasování. O opatření schváleném 
plenárním zasedáním nelze znovu 
hlasovat na témže dílčím zasedání.
3. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 může 
zahrnovat veškerá vhodná opatření k 
řešení mimořádných okolností uvedených 
v odstavci 1, zejména však tato opatření:
a) odložení naplánovaného dílčího 
zasedání, denního zasedání nebo schůze 
výboru na pozdější dobu nebo zrušení či 
omezení schůzí meziparlamentních 
delegací a ostatních orgánů;
b) přesunutí dílčího zasedání, denního 
zasedání nebo schůze výboru ze sídla 
Parlamentu do jiného z jeho pracovních 
míst nebo na jiné místo nebo z některého z 
jeho pracovních míst do sídla Parlamentu, 
do jiného z pracovních míst nebo na jiné 
místo;
c) konání dílčího zasedání nebo denního 
zasedání v prostorách Parlamentu, avšak 
částečně nebo zcela v samostatných 
místnostech umožňujících dodržovat 
přiměřený fyzický odstup;
d) konání dílčího zasedání, denního 
zasedání nebo schůze orgánu Parlamentu 
v režimu distanční účasti podle článku 
237c;
e) dočasné nahrazení členů výborů 
politickými skupinami, jestliže postupem 
pro nahrazování nepřítomných členů 
podle čl. 209 odst. 7 nelze dostatečným 
způsobem vyvážit dané mimořádné 
okolnosti a pokud dotčený poslanec 
nevyjádří nesouhlas;
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f) pokud nelze uplatnit režim distanční 
účasti podle článku 237c, snížení počtu 
poslanců nutného pro usnášeníschopnost 
podle článků 178 a 218 z jedné třetiny na 
jednu čtvrtinu všech poslanců 
Parlamentu, pokud jde o přítomnost v 
jednacím sále, a z jedné čtvrtiny na jednu 
pětinu členů výborů, pokud jde o 
přítomnost poslanců ve výboru.
4. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 je 
časově omezené a musí být odůvodněno. 
Vstupuje v platnost zveřejněním na 
internetových stránkách Parlamentu, 
nebo pokud to okolnosti neumožňují, 
zveřejněním jiným vhodným způsobem.
Rozhodnutí je rovněž neprodleně 
individuálně oznámeno všem poslancům.
Předseda může platnost rozhodnutí 
jednou nebo vícekrát prodloužit na 
určitou dobu postupem podle odstavce 2. 
Rozhodnutí o prodloužení platnosti musí 
být odůvodněno.
Předseda rozhodnutí podle tohoto článku 
zruší, jakmile přestanou platit mimořádné 
okolnosti uvedené v odstavci 1, které byly 
důvodem k jeho přijetí.
5. Tento článek se použije pouze v 
krajním případě a jsou zvolena a 
uplatněna pouze opatření striktně 
nezbytná k řešení daných mimořádných 
okolností.
Při použití tohoto článku se přihlíží 
zejména k zásadě reprezentativní 
demokracie, zásadě rovného zacházení s 
poslanci, právu poslanců na neomezený 
výkon poslaneckého mandátu, právu 
pracovat (hovořit, psát a číst) v jednom z 
úředních jazyků Evropské unie – pokud 
mimořádné okolnosti trvají déle než tři 
měsíce, musí být v plném rozsahu 
uplatněn článek 167 – a jejich právo 
svobodně, jednotlivě a osobně hlasovat a k 
protokolu č. 6 připojenému ke Smlouvám.

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Pascal Durand

Jednací řád
Hlava XIII a (nová) – článek 237 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237a
Mimořádná opatření

1. Tento článek se použije v situacích, kdy 
Evropský parlament z důvodu 
mimořádných a nepředvídatelných 
okolností, které nemůže ovlivnit, nemůže 
plnit své povinnosti a vykonávat své 
výsady podle Smluv a kdy je nutné 
dočasně se odchýlit od jeho běžných 
postupů zakotvených v jiných 
ustanoveních jednacího řádu za účelem 
přijetí mimořádných opatření k tomu, aby 
mohl nadále plnit uvedené povinnosti a 
vykonávat uvedené výsady.
Má se za to, že tyto mimořádné okolnosti 
nastaly, pokud předseda na základě 
spolehlivých informací, případně 
potvrzených útvary Parlamentu, dospěje k 
závěru, že z důvodu bezpečnosti nebo 
následkem nedostupnosti technických 
prostředků není nebo nebude možné nebo 
by bylo příliš nebezpečné, aby Parlament 
pořádal své schůze a zasedání v souladu s 
běžnými postupy zakotvenými v jiných 
ustanoveních jednacího řádu a v souladu 
se schváleným harmonogramem.
2. Pokud jsou splněny podmínky uvedené 
v odstavci 1, může předseda se souhlasem 
Konference předsedů rozhodnout o 
uplatnění jednoho nebo více opatření 
uvedených v odstavci 3.
Pokud není z naléhavých a závažných 
důvodů možné, aby se uskutečnila schůze 
Konference předsedů, může předseda 
rozhodnout o uplatnění jednoho nebo více 
opatření uvedených v odstavci 3. Takto 
přijaté rozhodnutí pozbývá platnost pět 
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dní po přijetí, pokud je v této lhůtě 
neschválí Konference předsedů.
Po přijetí rozhodnutí předsedy 
schváleném Konferencí předsedů může 
politická skupina nebo skupiny nebo 
poslanci dosahující přinejmenším střední 
prahové hodnoty kdykoli požádat, aby 
byla některá nebo všechna opatření, která 
jsou předmětem uvedeného rozhodnutí, 
jednotlivě předložena Parlamentu k 
schválení s rozpravou. Hlasování je 
zařazeno na pořad jednání nejbližšího 
denního zasedání následujícího po dni, 
kdy byla žádost podána. Nejsou přípustné 
pozměňovací návrhy. Pokud opatření 
nezíská většinu odevzdaných hlasů, jeho 
platnost končí oznámením výsledku 
hlasování. O opatření schváleném 
plenárním zasedáním nelze znovu 
hlasovat na témže dílčím zasedání.
3. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 může 
zahrnovat veškerá vhodná opatření k 
řešení mimořádných okolností uvedených 
v odstavci 1, zejména však tato opatření:
a) odložení naplánovaného dílčího 
zasedání, denního zasedání nebo schůze 
výboru na pozdější dobu nebo zrušení či 
omezení schůzí meziparlamentních 
delegací a ostatních orgánů;
b) přesunutí dílčího zasedání, denního 
zasedání nebo schůze výboru ze sídla 
Parlamentu do jiného z jeho pracovních 
míst nebo na jiné místo nebo z některého z 
jeho pracovních míst do sídla Parlamentu, 
do jiného z pracovních míst nebo na jiné 
místo;
c) konání dílčího zasedání nebo denního 
zasedání v prostorách Parlamentu, avšak 
částečně nebo zcela v samostatných 
místnostech umožňujících dodržovat 
přiměřený fyzický odstup;
d) konání dílčího zasedání, denního 
zasedání nebo schůze orgánu Parlamentu 
v režimu distanční účasti podle článku 
237c;



AM\1214113CS.docx 29/61 PE657.438v02-00

CS

e) dočasné nahrazení členů výborů 
politickými skupinami, jestliže postupem 
pro nahrazování nepřítomných členů 
podle čl. 209 odst. 7 nelze dostatečným 
způsobem vyvážit dané mimořádné 
okolnosti a pokud dotčený poslanec 
nevyjádří nesouhlas;
4. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 je 
časově omezené a musí být odůvodněno. 
Vstupuje v platnost zveřejněním na 
internetových stránkách Parlamentu, 
nebo pokud to okolnosti neumožňují, 
zveřejněním jiným vhodným způsobem.
Rozhodnutí je rovněž neprodleně 
individuálně oznámeno všem poslancům.
Předseda může platnost rozhodnutí 
prodloužit na určitou dobu postupem 
podle odstavce 2. Rozhodnutí o 
prodloužení platnosti musí být 
odůvodněno.
Předseda rozhodnutí podle tohoto článku 
zruší, jakmile přestanou platit mimořádné 
okolnosti uvedené v odstavci 1, které byly 
důvodem k jeho přijetí.
5. Tento článek se použije pouze v 
krajním případě a jsou zvolena a 
uplatněna pouze opatření striktně 
nezbytná k řešení daných mimořádných 
okolností.
Při použití tohoto článku se přihlíží 
zejména k zásadě reprezentativní 
demokracie, zásadě rovného zacházení s 
poslanci, právu poslanců na neomezený 
výkon poslaneckého mandátu, právu 
hovořit v jednom z úředních jazyků 
Evropské unie a svobodně, jednotlivě a 
osobně hlasovat a k protokolu č. 6 
připojenému ke Smlouvám.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE
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Jednací řád
Hlava XIII a (nová) – čl. 237 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237a
Mimořádná opatření

1. Tento článek se použije v situacích, kdy 
Evropský parlament z důvodu 
mimořádných a nepředvídatelných 
okolností, které nemůže ovlivnit, nemůže 
plnit své povinnosti a vykonávat své 
výsady podle Smluv a kdy je nutné 
dočasně se odchýlit od jeho běžných 
postupů zakotvených v jiných 
ustanoveních jednacího řádu za účelem 
přijetí mimořádných opatření k tomu, aby 
mohl nadále plnit uvedené povinnosti a 
vykonávat uvedené výsady. Má se za to, že 
tyto mimořádné okolnosti nastaly, pokud 
předseda na základě spolehlivých 
informací, případně potvrzených útvary 
Parlamentu, dospěje k závěru, že z důvodu 
bezpečnosti nebo následkem 
nedostupnosti technických prostředků 
není nebo nebude možné nebo by bylo 
příliš nebezpečné, aby Parlament pořádal 
své schůze a zasedání v souladu s běžnými 
postupy zakotvenými v jiných 
ustanoveních jednacího řádu a v souladu 
se schváleným harmonogramem. 
 2. Pokud jsou splněny podmínky uvedené 
v odstavci 1, může předseda se souhlasem 
Konference předsedů rozhodnout o 
uplatnění jednoho nebo více opatření 
uvedených v odstavci 3. Pokud není z 
naléhavých a závažných důvodů možné, 
aby se uskutečnila schůze Konference 
předsedů, může předseda rozhodnout o 
uplatnění jednoho nebo více opatření 
uvedených v odst. 3 písm. a), b) a c). 
Takto přijaté rozhodnutí pozbývá platnost 
pět dní po přijetí, pokud je v této lhůtě 
neschválí Konference předsedů. 
Dohodnutá opatření jsou zařazena na 
pořad jednání nejbližšího zasedání 
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následujícího po dni, kdy předseda přijal 
rozhodnutí. Pokud opatření nezíská 
většinu odevzdaných hlasů, jeho platnost 
končí oznámením výsledku hlasování.
 3. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 může 
zahrnovat veškerá vhodná opatření k 
řešení mimořádných okolností uvedených 
v odstavci 1, zejména však tato opatření: 
a) odložení naplánovaného dílčího 
zasedání, denního zasedání nebo schůze 
výboru na pozdější dobu nebo zrušení či 
omezení schůzí meziparlamentních 
delegací a ostatních orgánů; 
 b) přesunutí dílčího zasedání, denního 
zasedání nebo schůze výboru ze sídla 
Parlamentu do jiného z jeho pracovních 
míst nebo na jiné místo nebo z některého z 
jeho pracovních míst do sídla Parlamentu, 
do jiného z pracovních míst nebo na jiné 
místo; 
 c) konání dílčího zasedání nebo denního 
zasedání v prostorách Parlamentu, avšak 
částečně nebo zcela v samostatných 
místnostech umožňujících dodržovat 
přiměřený fyzický odstup; 
 d) konání dílčího zasedání, denního 
zasedání nebo schůze orgánu Parlamentu 
v režimu distanční účasti podle článku 
237c; 
e) dočasné nahrazení členů výborů 
politickými skupinami, jestliže postupem 
pro nahrazování nepřítomných členů 
podle čl. 209 odst. 7 nelze dostatečným 
způsobem vyvážit dané mimořádné 
okolnosti a pokud dotčený poslanec 
nevyjádří nesouhlas; 
 4. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 je 
časově omezené a musí být odůvodněno. 
Vstupuje v platnost zveřejněním na 
internetových stránkách Parlamentu, 
nebo pokud to okolnosti neumožňují, 
zveřejněním jiným vhodným 
způsobem. Rozhodnutí je rovněž 
neprodleně individuálně oznámeno všem 
poslancům. Předseda může platnost 
rozhodnutí jednou nebo vícekrát 
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prodloužit na určitou dobu postupem 
podle odstavce 2. Rozhodnutí o 
prodloužení platnosti musí být 
odůvodněno. Předseda rozhodnutí podle 
tohoto článku zruší, jakmile přestanou 
platit mimořádné okolnosti uvedené v 
odstavci 1, které byly důvodem k jeho 
přijetí. 
5. Tento článek se použije pouze v 
krajním případě a jsou zvolena a 
uplatněna pouze opatření striktně 
nezbytná k řešení daných mimořádných 
okolností. Při použití tohoto článku se 
přihlíží zejména k zásadě reprezentativní 
demokracie, zásadě rovného zacházení s 
poslanci, právu poslanců na neomezený 
výkon poslaneckého mandátu, právu 
hovořit v jednom z úředních jazyků 
Evropské unie a svobodně, jednotlivě a 
osobně hlasovat a k protokolu č. 6 
připojenému ke Smlouvám. 

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Fabio Massimo Castaldo

Jednací řád
Hlava XIII a (nová) – článek 237 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237a
Mimořádná opatření

1. Tento článek se použije v situacích, kdy 
Evropský parlament z důvodu 
mimořádných a nepředvídatelných 
okolností, které nemůže ovlivnit, nemůže 
plnit své povinnosti a vykonávat své 
výsady podle Smluv a kdy je nutné 
dočasně se odchýlit od jeho běžných 
postupů zakotvených v jiných 
ustanoveních jednacího řádu za účelem 
přijetí mimořádných opatření k tomu, aby 
mohl nadále plnit uvedené povinnosti a 
vykonávat uvedené výsady. Má se za to, že 
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tyto mimořádné okolnosti nastaly, pokud 
předseda na základě spolehlivých 
informací, případně potvrzených útvary 
Parlamentu, dospěje k závěru, že z důvodu 
bezpečnosti nebo následkem 
nedostupnosti technických prostředků 
není nebo nebude možné nebo by bylo 
příliš nebezpečné, aby Parlament pořádal 
své schůze a zasedání v souladu s běžnými 
postupy zakotvenými v jiných 
ustanoveních jednacího řádu a v souladu 
se schváleným harmonogramem.
2. Pokud jsou splněny podmínky uvedené 
v odstavci 1, může předseda se souhlasem 
Konference předsedů a poté, co vyslechl 
zástupce neregistrovaných členů, 
rozhodnout o uplatnění jednoho nebo více 
opatření uvedených v odstavci 3. Pokud 
není z naléhavých a závažných důvodů 
možné, aby se uskutečnila schůze 
Konference předsedů, může předseda 
rozhodnout o uplatnění jednoho nebo více 
opatření uvedených v odst. 3 písm. a), b) a 
c). Takto přijaté rozhodnutí pozbývá 
platnost pět dní po přijetí, pokud je v této 
lhůtě neschválí Konference předsedů. Po 
přijetí rozhodnutí předsedy schváleném 
Konferencí předsedů může politická 
skupina nebo poslanci dosahující 
přinejmenším nízké prahové hodnoty 
kdykoli požádat, aby byla některá nebo 
všechna opatření, která jsou předmětem 
uvedeného rozhodnutí, jednotlivě 
předložena Parlamentu k schválení bez 
rozpravy. Hlasování je zařazeno na pořad 
jednání nejbližšího denního zasedání 
následujícího po dni, kdy byla žádost 
podána. Nejsou přípustné pozměňovací 
návrhy. Pokud opatření nezíská většinu 
odevzdaných hlasů, jeho platnost končí 
oznámením výsledku hlasování. O 
opatření schváleném plenárním 
zasedáním nelze znovu hlasovat na témže 
dílčím zasedání.
3. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 může 
zahrnovat veškerá vhodná opatření k 
řešení mimořádných okolností uvedených 
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v odstavci 1, zejména však tato opatření:
a) odložení naplánovaného dílčího 
zasedání, denního zasedání nebo schůze 
výboru na pozdější dobu nebo zrušení či 
omezení schůzí meziparlamentních 
delegací a ostatních orgánů;
b) přesunutí dílčího zasedání, denního 
zasedání nebo schůze výboru ze sídla 
Parlamentu do jiného z jeho pracovních 
míst nebo na jiné místo nebo z některého z 
jeho pracovních míst do sídla Parlamentu, 
do jiného z pracovních míst nebo na jiné 
místo;
c) konání dílčího zasedání nebo denního 
zasedání v prostorách Parlamentu, avšak 
částečně nebo zcela v samostatných 
místnostech umožňujících dodržovat 
přiměřený fyzický odstup;
d) konání dílčího zasedání, denního 
zasedání nebo schůze orgánu Parlamentu 
v režimu distanční účasti podle článku 
237b;
e) dočasné nahrazení členů výborů 
politickými skupinami, jestliže postupem 
pro nahrazování nepřítomných členů 
podle čl. 209 odst. 7 nelze dostatečným 
způsobem vyvážit dané mimořádné 
okolnosti a pokud dotčený poslanec 
nevyjádří nesouhlas;
f) pokud nelze uplatnit režim distanční 
účasti podle článku 237b, snížení počtu 
poslanců nutného pro usnášeníschopnost 
podle článků 178 a 218 z jedné třetiny na 
jednu čtvrtinu všech poslanců 
Parlamentu, pokud jde o přítomnost v 
jednacím sále, a z jedné čtvrtiny na jednu 
pětinu členů výborů, pokud jde o 
přítomnost poslanců ve výboru.
4. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 je 
časově omezené a musí být odůvodněno. 
Vstupuje v platnost zveřejněním na 
internetových stránkách Parlamentu, 
nebo pokud to okolnosti neumožňují, 
zveřejněním jiným vhodným způsobem. 
Rozhodnutí je rovněž neprodleně 
individuálně oznámeno všem poslancům. 
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Předseda může platnost rozhodnutí 
jednou nebo vícekrát prodloužit na 
určitou dobu postupem podle odstavce 2. 
Rozhodnutí o prodloužení platnosti musí 
být odůvodněno. Předseda rozhodnutí 
podle tohoto článku zruší, jakmile 
přestanou platit mimořádné okolnosti 
uvedené v odstavci 1, které byly důvodem 
k jeho přijetí.
5. Tento článek se použije pouze v 
krajním případě a jsou zvolena a 
uplatněna pouze opatření striktně 
nezbytná k řešení daných mimořádných 
okolností. Při použití tohoto článku se 
přihlíží zejména k zásadě reprezentativní 
demokracie, zásadě rovného zacházení s 
poslanci, právu poslanců na neomezený 
výkon poslaneckého mandátu, právu 
hovořit v jednom z úředních jazyků 
Evropské unie a svobodně, jednotlivě a 
osobně hlasovat a k protokolu č. 6 
připojenému ke Smlouvám.

Or. it

Pozměňovací návrh 27
Geert Bourgeois

Jednací řád
Hlava XIII a (nová) - článek 237 b (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237b
Porušení politické vyváženosti v 
Parlamentu
1. Předseda může se souhlasem 
Konference předsedů přijmout nezbytná 
opatření k usnadnění účasti poslanců 
nebo dané politické skupiny, pokud na 
základě spolehlivých informací dospěje k 
závěru, že je závažným způsobem 
porušena politická vyváženost v 
Parlamentu, protože významný počet 
poslanců nebo některá z politických 
skupin se nemůže nebo by pro ně bylo 
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příliš nebezpečné účastnit jednání 
Parlamentu v souladu s obvyklými 
postupy zakotvenými v jiných 
ustanoveních jednacího řádu.
Opatření podle odstavce 1 se přijímají 
výhradně za účelem umožnění distanční 
účasti dotčených poslanců uplatněním 
technických prostředků zvolených podle 
čl. 237c odst. 1 nebo jinými prostředky 
vhodnými k témuž účelu.
2. Předseda může se souhlasem 
Konference předsedů přijmout opatření 
stanovená v čl. 237a odst. 3 písm. a), 
pokud na základě spolehlivých informací 
dospěje k závěru, že je závažným 
způsobem porušena politická vyváženost v 
Parlamentu, protože významný počet 
poslanců nebo některá z politických 
skupin se nemůže nebo by pro ně bylo 
příliš nebezpečné účastnit jednání 
Parlamentu osobně nebo prostřednictvím 
vzdáleného připojení, v souladu se 
schváleným harmonogramem.
3. Opatření podle odstavců 1 a 2 
mohou být přijata, pokud je významný 
počet poslanců dotčen mimořádnými a 
nepředvídatelnými okolnostmi, které 
nemohou ovlivnit. Při posuzování, zda je 
dotčen významný počet poslanců, je 
rozhodujícím faktorem závažné porušení 
politické vyváženosti v souladu se zásadou 
poměrného sestupného zastoupení 
stanovenou v článku 14 SEU. Opatření 
mohou být přijata v souladu s odstavci 1 a 
2, pokud jsou vhodná, nezbytná a 
přiměřená.
4. Čl. 237a odst. 2 třetí, čtvrtý a pátý 
pododstavec a pravidla a zásady stanovené 
v čl. 237a odst. 4 a 5 se použijí obdobně.

Or. nl

Pozměňovací návrh 28
Rainer Wieland
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Jednací řád
Hlava XIII a (nová) – článek 237 b (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237b
Porušení politické vyváženosti v 

Parlamentu
1. Předseda může se souhlasem 
Konference předsedů přijmout nezbytná 
opatření k usnadnění účasti poslanců 
nebo dané politické skupiny, pokud na 
základě spolehlivých informací dospěje k 
závěru, že je závažným způsobem 
porušena politická vyváženost v 
Parlamentu, protože významný počet 
poslanců nebo některá z politických 
skupin se nemůže z důvodu bezpečnosti 
nebo nedostupnosti technických 
prostředků účastnit jednání Parlamentu v 
souladu s obvyklými postupy zakotvenými 
v jiných ustanoveních jednacího řádu.
Tato opatření se přijímají výhradně za 
účelem umožnění distanční účasti 
dotčených poslanců uplatněním 
technických prostředků zvolených podle 
čl. 237c odst. 1 nebo jinými prostředky 
vhodnými k témuž účelu.
2. Opatření podle odstavce 1 lze přijmout 
ve prospěch významného počtu poslanců, 
kteří se nemohou zúčastnit z důvodu 
mimořádných a nepředvídatelných 
okolnosti v regionálním kontextu, na 
které nemají vliv.
Opatření podle odstavce 1 lze rovněž 
přijmout na žádost politické skupiny ve 
prospěch jejích členů, pokud je neúčast 
této skupiny způsobena mimořádnými a 
nepředvídatelnými okolnosti, na které 
nemá skupina vliv.
3. Čl. 237a odst. 2 druhý a třetí 
pododstavec a pravidla a zásady stanovené 
v čl. 237a odst. 4 a 5 se použijí obdobně.

Or. de
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Odůvodnění

Odůvodnění se netýká českého znění.  

Pozměňovací návrh 29
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Jednací řád
Hlava XIII a (nová) - článek 237 b (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237b
Porušení politické vyváženosti v 

Parlamentu
1. Předseda může se souhlasem 
Konference předsedů přijmout nezbytná 
opatření k usnadnění účasti poslanců 
nebo dané politické skupiny, pokud na 
základě spolehlivých informací dospěje k 
závěru, že je závažným způsobem 
porušena politická vyváženost v 
Parlamentu, která je výsledkem voleb, 
protože významný počet poslanců nebo 
některá z politických skupin se nemůže z 
důvodu bezpečnosti nebo nedostupnosti 
technických prostředků účastnit jednání 
Parlamentu v souladu s obvyklými 
postupy zakotvenými v jiných 
ustanoveních jednacího řádu.
Tato opatření se přijímají výhradně za 
účelem umožnění distanční účasti 
dotčených poslanců uplatněním 
technických prostředků zvolených podle 
čl. 237c odst. 1 nebo jinými prostředky 
vhodnými k témuž účelu.
2. Opatření podle odstavce 1 lze přijmout 
ve prospěch významného počtu poslanců, 
kteří se nemohou zúčastnit z důvodu 
mimořádných a nepředvídatelných 
okolnosti v regionálním kontextu, na 
které nemají vliv.
Opatření podle odstavce 1 lze rovněž 
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přijmout na žádost politické skupiny ve 
prospěch jejích členů, pokud je neúčast 
této skupiny způsobena mimořádnými a 
nepředvídatelnými okolnosti, na které 
nemá skupina vliv.
3. Čl. 237a odst. 2 druhý a třetí 
pododstavec a pravidla a zásady stanovené 
v čl. 237a odst. 4 a 5 se použijí obdobně.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Fabio Massimo Castaldo

Jednací řád
Hlava XIII a (nová) – článek 237 c (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237b
Porušení politické vyváženosti v 

Parlamentu
1. Předseda může se souhlasem 
Konference předsedů a po vyslechnutí 
zástupce neregistrovaných členů přijmout 
nezbytná opatření k usnadnění účasti 
poslanců nebo dané politické skupiny, 
pokud na základě spolehlivých informací 
dospěje k závěru, že je závažným 
způsobem porušena politická vyváženost v 
Parlamentu, protože významný počet 
poslanců nebo některá z politických 
skupin se nemůže z důvodu bezpečnosti 
nebo nedostupnosti technických 
prostředků účastnit jednání Parlamentu v 
souladu s obvyklými postupy zakotvenými 
v jiných ustanoveních jednacího 
řádu. Tato opatření se přijímají výhradně 
za účelem umožnění distanční účasti 
dotčených poslanců uplatněním 
technických prostředků zvolených podle 
čl. 237c odst. 1 nebo jinými prostředky 
vhodnými k témuž účelu.
2. Opatření podle odstavce 1 lze přijmout 
ve prospěch významného počtu poslanců, 
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kteří se nemohou zúčastnit z důvodu 
mimořádných a nepředvídatelných 
okolnosti v regionálním kontextu, na 
které nemají vliv. Opatření podle odstavce 
1 lze rovněž přijmout na žádost politické 
skupiny ve prospěch jejích členů, pokud je 
neúčast této skupiny způsobena 
mimořádnými a nepředvídatelnými 
okolnosti, na které nemá skupina vliv. 
3. Čl. 237a odst. 2 druhý a třetí 
pododstavec a pravidla a zásady stanovené 
v čl. 237a odst. 4 a 5 se použijí obdobně. 

Or. it

Pozměňovací návrh 31
Pascal Durand

Jednací řád
Hlava XIII a (nová) - článek 237 c (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237c
Režim distanční účasti

1. Pokud předseda přijme v souladu s čl. 
237a odst. 2 rozhodnutí o uplatnění 
režimu distanční účasti přijetím opatření 
podle čl. 237a odst. 3 písm. d), může 
Parlament jednat na dálku, a to mimo jiné 
tak, že umožní všem poslancům vykonávat 
některá z jejich parlamentních práv 
elektronickými prostředky.
Pokud předseda přijme v souladu s 
článkem 237c rozhodnutí o použití 
vybraných technických prostředků v 
rámci režimu distanční účasti, použije se 
tento článek pouze v nezbytné míře a 
pouze ve vztahu k dotčeným poslancům.
2. Režim distanční účasti zajišťuje, aby:
– poslanci mohli vykonávat svůj 
parlamentní mandát, zejména včetně 
svého práva vystoupit v plénu a ve 
výborech, hlasovat a předkládat texty bez 



AM\1214113CS.docx 41/61 PE657.438v02-00

CS

omezení;
– poslanci mohli ve všech hlasováních 
hlasovat jednotlivě a osobně;
– systém distančního hlasování umožnil 
poslancům účastnit se běžných hlasování, 
jmenovitých hlasování a tajných 
hlasování;
– všichni poslanci používali jednotný 
hlasovací systém bez ohledu na to, zda se 
nacházejí v prostorách Parlamentu, či 
nikoli;
– v největší možné míře byly poskytovány 
služby překladu a tlumočení;
– řešení v oblasti informačních 
technologií poskytnutá poslancům a jejich 
pracovníkům byla „technologicky 
neutrální“;
– účast poslanců na parlamentních 
rozpravách a v hlasováních probíhala 
zabezpečenými elektronickými prostředky, 
které spravují přímo parlamentní útvary.
3. Při přijetí rozhodnutí uvedeného v 
odstavci 1 předseda určí, zda se tento 
režim vztahuje na výkon práv poslanců 
pouze na plenárním zasedání, nebo 
rovněž na výkon práv poslanců ve 
výborech a jiných orgánech.
Předseda rovněž ve svém rozhodnutí určí, 
jak budou práva a postupy, jež nelze 
řádně vykonávat bez fyzické přítomnosti 
poslanců, upravena po dobu trvání 
režimu.
Tato práva a postupy se týkají mimo jiné:
– způsobu počítání přítomnosti na 
denních zasedáních nebo schůzích;
– podmínek, za nichž se podává žádost o 
zjištění usnášeníschopnosti;
– předkládání textů;
– rozdělení řečnické doby;
– plánování rozprav;
– předkládání ústních pozměňovacích 
návrhů a námitek k nim;
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– pořadí hlasování;
– termínů a lhůt pro stanovení pořadu 
jednání a podání procesních návrhů.
4. Pro účely uplatňování ustanovení 
článků týkajících se usnášeníschopnosti a 
hlasování v jednacím sále se má za to, že 
poslanci jsou fyzicky přítomni v jednacím 
sále.
Odchylně od čl. 171 odst. 11 mohou 
poslanci, kteří nevystoupili v rozpravě, 
jednou v průběhu jednoho denního 
zasedání odevzdat písemné prohlášení, 
které je přílohou doslovného záznamu z 
rozpravy.
Předseda může v nutných případech určit, 
jakým způsobem mohou poslanci v době 
uplatnění režimu distanční účasti využívat 
jednací sál, zejména stanoví nejvyšší počet 
poslanců, kteří smějí být fyzicky přítomni.
5. Pokud předseda přijme podle odst. 3 
prvního pododstavce rozhodnutí o 
uplatnění režimu distanční účasti na 
výbory nebo jiné orgány, odst. 4 první 
pododstavec se použije obdobně.
6. Předsednictvo přijme opatření týkající 
se fungování a zabezpečení 
elektronických prostředků používaných 
podle tohoto článku v souladu s 
požadavky a standardy stanovenými v 
odstavci 2.
7. Příslušné orgány Parlamentu přijmou 
veškerá opatření, včetně opatření 
finančních, k zajištění dostupnosti 
nejmodernějších technologií a zajištění 
optimálních podmínek pro účinné 
uplatňování článků 237a až 237d.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Helmut Scholz, Leila Chaibi
za skupinu GUE/NGL

Jednací řád



AM\1214113CS.docx 43/61 PE657.438v02-00

CS

Hlava XIII a (nová) - článek 237 c (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237c
Režim distanční účasti

1. Pokud předseda přijme v souladu s čl. 
237a odst. 2 rozhodnutí o uplatnění 
režimu distanční účasti přijetím opatření 
podle čl. 237a odst. 3 písm. d), může 
Parlament jednat na dálku, a to mimo jiné 
tak, že umožní všem poslancům vykonávat 
jejich parlamentní práva elektronickými 
prostředky.
Pokud předseda přijme v souladu s 
článkem 237b rozhodnutí o použití 
vybraných technických prostředků v 
rámci režimu distanční účasti, použije se 
tento článek pouze v nezbytné míře a 
pouze ve vztahu k dotčeným poslancům.
2. Režim dálkové účasti zajistí, aby si 
Evropský parlament zachoval svou 
schopnost pracovat za všech okolností, a 
zejména aby:
– poslanci mohli vykonávat svůj 
parlamentní mandát, zejména včetně 
svého práva vystoupit na plenárním 
zasedání a ve výborech, hlasovat a 
předkládat texty bez omezení, aby byla 
zaručena parlamentní kontrola a další 
rozvoj evropských politik, např. právo 
podnětu;
– poslanci mohli ve všech hlasováních 
hlasovat jednotlivě a osobně;
– systém distančního hlasování umožnil 
poslancům účastnit se běžných hlasování, 
jmenovitých hlasování a tajných 
hlasování;
– všichni poslanci používali jednotný 
hlasovací systém bez ohledu na to, zda se 
nacházejí v prostorách Parlamentu, či 
nikoli;
– v největší možné míře byly poskytovány 
služby překladu a tlumočení v souladu s 
článkem 167;
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– řešení v oblasti informačních 
technologií poskytnutá poslancům a jejich 
pracovníkům byla „technologicky 
neutrální“;
– účast poslanců na parlamentních 
rozpravách a v hlasováních probíhala 
zabezpečenými elektronickými prostředky, 
které spravují a nad nimiž dohlíží 
parlamentní útvary.
3. Při přijetí rozhodnutí uvedeného v 
odstavci 1 předseda určí, zda se tento 
režim vztahuje na výkon práv poslanců 
pouze na plenárním zasedání, nebo 
rovněž na výkon práv poslanců ve 
výborech a jiných orgánech. Předseda 
rovněž ve svém rozhodnutí určí, jak budou 
práva a postupy, jež nelze řádně 
vykonávat bez fyzické přítomnosti 
poslanců, upravena po dobu trvání 
režimu. Tato práva a postupy se týkají 
mimo jiné:
– způsobu počítání přítomnosti na 
denních zasedáních nebo schůzích;
– podmínek, za nichž se podává žádost o 
zjištění usnášeníschopnosti;
– předkládání textů;
– rozdělení řečnické doby;
– plánování rozprav;
– předkládání ústních pozměňovacích 
návrhů a námitek k nim;
– pořadí hlasování;
– termínů a lhůt pro stanovení pořadu 
jednání a podání procesních návrhů.
4. Pro účely uplatňování ustanovení 
článků týkajících se usnášeníschopnosti a 
hlasování v jednacím sále se má za to, že 
poslanci jsou fyzicky přítomni v jednacím 
sále.
Odchylně od čl. 171 odst. 11 mohou 
poslanci, kteří nevystoupili v rozpravě, 
jednou v průběhu jednoho denního 
zasedání odevzdat písemné prohlášení, 
které je přílohou doslovného záznamu z 
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rozpravy.
Předseda může v nutných případech určit, 
jakým způsobem mohou poslanci v době 
uplatnění režimu distanční účasti využívat 
jednací sál, zejména stanoví nejvyšší počet 
poslanců, kteří smějí být fyzicky přítomni.
5. Pokud předseda přijme podle odst. 3 
prvního pododstavce rozhodnutí o 
uplatnění režimu distanční účasti na 
výbory nebo jiné orgány, odst. 4 první 
pododstavec se použije obdobně.
6. Předsednictvo přijme opatření týkající 
se fungování a zabezpečení 
elektronických prostředků používaných 
podle tohoto článku v souladu s 
požadavky a standardy stanovenými v 
odstavci 2.
7. Příslušné orgány Parlamentu přijmou 
veškerá opatření, včetně opatření 
finančních, k zajištění dostupnosti 
nejmodernějších technologií a zajištění 
optimálních podmínek pro účinné 
uplatňování článků 237a až 237d.
(Tento pozměňovací návrh souvisí 
s pozměňovacím návrhem 4 zpravodajky, 
článek 237c (nový).)

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Gwendoline Delbos-Corfield
za skupinu Verts/ALE
Marcel Kolaja

Jednací řád
Hlava XIII a (nová) - článek 237 c (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237c
Režim distanční účasti

1. Pokud předseda přijme v souladu s čl. 
237a odst. 2 rozhodnutí o uplatnění 
režimu distanční účasti přijetím opatření 
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podle čl. 237a odst. 3 písm. d), může 
Parlament jednat na dálku, a to mimo jiné 
tak, že umožní všem poslancům vykonávat 
některá z jejich parlamentních práv 
elektronickými prostředky. Pokud 
předseda přijme v souladu s článkem 237b 
rozhodnutí o použití vybraných 
technických prostředků v rámci režimu 
distanční účasti, použije se tento článek 
pouze v nezbytné míře a pouze ve vztahu k 
dotčeným poslancům.
2. Režim distanční účasti zajišťuje, aby:
– poslanci mohli vykonávat svůj 
parlamentní mandát, zejména včetně 
svého práva vystoupit v plénu a ve 
výborech, hlasovat a předkládat texty bez 
omezení;
– poslanci mohli ve všech hlasováních 
hlasovat jednotlivě a osobně;
– systém distančního hlasování zaručil 
integritu hlasování tím, že umožní 
poslancům ověřit, zda jsou jejich hlasy 
započítány jako odevzdané;
– veškerá hlasování, s výjimkou 
konkrétních hlasování, u nichž tento 
jednací řád stanoví tajné hlasování, byla 
vykonána jmenovitým hlasováním;
– všichni poslanci používali jednotný 
hlasovací systém bez ohledu na to, zda se 
nacházejí v prostorách Parlamentu, či 
nikoli;
– v největší možné míře byly poskytovány 
služby překladu a tlumočení;
– řešení v oblasti informačních 
technologií poskytnutá poslancům a jejich 
pracovníkům byla „technologicky 
neutrální“;
– účast poslanců na parlamentních 
rozpravách a v hlasováních probíhala 
zabezpečenými elektronickými prostředky, 
které spravují a nad nimiž dohlíží 
parlamentní útvary.
3. Při přijetí rozhodnutí uvedeného v 
odstavci 1 předseda určí, zda se tento 
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režim vztahuje na výkon práv poslanců 
pouze na plenárním zasedání, nebo 
rovněž na výkon práv poslanců ve 
výborech a jiných orgánech. Předseda 
rovněž ve svém rozhodnutí určí, jak budou 
práva a postupy, jež nelze řádně 
vykonávat bez fyzické přítomnosti 
poslanců, upravena po dobu trvání 
režimu. Tato práva a postupy se týkají 
mimo jiné:
– způsobu počítání přítomnosti na 
denních zasedáních nebo schůzích;
– podmínek, za nichž se podává žádost o 
zjištění usnášeníschopnosti; – předkládání 
textů;
– rozdělení řečnické doby;
– plánování rozprav;
– předkládání ústních pozměňovacích 
návrhů a námitek k nim; – pořadí 
hlasování;
– termínů a lhůt pro stanovení pořadu 
jednání a podání procesních návrhů.
4. Pro účely uplatňování ustanovení 
článků týkajících se usnášeníschopnosti a 
hlasování v jednacím sále se má za to, že 
poslanci jsou fyzicky přítomni v jednacím 
sále. Odchylně od čl. 171 odst. 11 mohou 
poslanci, kteří nevystoupili v rozpravě, 
jednou v průběhu jednoho denního 
zasedání odevzdat písemné prohlášení, 
které je přílohou doslovného záznamu z 
rozpravy.
5. Pokud předseda přijme podle odst. 3 
prvního pododstavce rozhodnutí o 
uplatnění režimu distanční účasti na 
výbory nebo jiné orgány, odst. 4 první 
pododstavec se použije obdobně.
6. Předsednictvo přijme opatření týkající 
se fungování a zabezpečení 
elektronických prostředků používaných 
podle tohoto článku v souladu s 
požadavky a standardy stanovenými v 
odstavci 2.
7. Příslušné orgány Parlamentu přijmou 
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veškerá opatření, včetně opatření 
finančních, k zajištění dostupnosti 
nejmodernějších technologií a zajištění 
optimálních podmínek pro účinné 
uplatňování článků 237a až 237d.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Geert Bourgeois

Jednací řád
Hlava XIII a (nová) - článek 237 c (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237c
Režim distanční účasti

1. Pokud předseda se souhlasem 
Konference předsedů přijme v souladu s 
čl. 237a odst. 2 rozhodnutí o uplatnění 
režimu distanční účasti přijetím opatření 
podle čl. 237a odst. 3 písm. d), může 
Parlament jednat na dálku, a to mimo jiné 
tak, že umožní všem poslancům vykonávat 
svá parlamentní práva elektronickými 
prostředky.
Pokud předseda se souhlasem Konference 
předsedů přijme v souladu s článkem 
237b rozhodnutí o použití vybraných 
technických prostředků v rámci režimu 
distanční účasti, použije se tento článek 
pouze ve vhodné, nezbytné a přiměřené 
míře a pouze ve vztahu k dotčeným 
poslancům.
Režim distanční účasti zajišťuje, aby:
– poslanci mohli vykonávat svůj 
poslanecký mandát, zejména včetně svého 
práva vystoupit na plenárním zasedání a 
ve výborech, hlasovat a předkládat texty, a 
to bez omezení;
– poslanci mohli ve všech hlasováních 
hlasovat jednotlivě a osobně;
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– systém distančního hlasování umožnil 
poslancům účastnit se běžných hlasování, 
jmenovitých hlasování a tajných 
hlasování;
– všichni poslanci používali jednotný 
hlasovací systém bez ohledu na to, zda se 
nacházejí v prostorách Parlamentu, či 
nikoli;
– v největší možné míře byly poskytovány 
služby překladu a tlumočení;
– řešení v oblasti informačních 
technologií poskytnutá poslancům a jejich 
pracovníkům byla „technologicky 
neutrální“;
– účast poslanců na parlamentních 
rozpravách a v hlasováních probíhala 
zabezpečenými elektronickými prostředky, 
které spravují a nad nimiž dohlíží 
parlamentní útvary.
3. Při přijetí rozhodnutí uvedeného v 
odstavci 1 předseda se souhlasem 
Konference předsedů určí, zda se tento 
režim vztahuje na výkon práv poslanců 
pouze na plenárním zasedání, nebo 
rovněž na výkon práv poslanců ve 
výborech a jiných orgánech.
Předseda se souhlasem Konference 
předsedů rovněž ve svém rozhodnutí určí, 
jak budou práva a postupy, jež nelze 
řádně vykonávat bez fyzické přítomnosti 
poslanců, upravena po dobu trvání 
režimu.
Tato práva a postupy se týkají mimo jiné:
– způsobu počítání přítomnosti na 
denních zasedáních nebo schůzích;
– podmínek, za nichž se podává žádost o 
zjištění usnášeníschopnosti;
– předkládání textů;
– žádostí o dílčí nebo oddělené hlasování;
– rozdělení řečnické doby;
– plánování rozprav;
– předkládání ústních pozměňovacích 
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návrhů a námitek k nim;
– pořadí hlasování;
– termínů a lhůt pro stanovení pořadu 
jednání a podání procesních návrhů.
4. Pro účely uplatňování ustanovení 
článků týkajících se usnášeníschopnosti a 
hlasování v jednacím sále se má za to, že 
poslanci jsou fyzicky přítomni v jednacím 
sále.
Odchylně od čl. 171 odst. 11 mohou 
poslanci, kteří nevystoupili v rozpravě, 
jednou v průběhu jednoho denního 
zasedání odevzdat písemné prohlášení, 
které je přílohou doslovného záznamu z 
rozpravy.
Předseda může v nutných případech se 
souhlasem Konference předsedů určit, 
jakým způsobem mohou poslanci v době 
uplatnění režimu distanční účasti využívat 
jednací sál, zejména stanoví nejvyšší počet 
poslanců, kteří smějí být fyzicky přítomni.
5. Pokud předseda se souhlasem 
Konference předsedů přijme podle odst. 3 
prvního pododstavce rozhodnutí o 
uplatnění režimu distanční účasti na 
výbory nebo jiné orgány, odst. 4 první 
pododstavec se použije obdobně.
6. Předsednictvo přijme opatření 
týkající se fungování a zabezpečení 
elektronických prostředků používaných 
podle tohoto článku v souladu s 
požadavky a standardy stanovenými v 
odstavci 2.
7. Příslušné orgány Parlamentu 
přijmou veškerá opatření, včetně opatření 
finančních, k zajištění dostupnosti 
nejmodernějších technologií a zajištění 
optimálních podmínek pro účinné 
uplatňování článků 237a až 237d. Za 
tímto účelem musí plně dodržovat zásady 
řádné správy a náležitého finančního 
řízení.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 35
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Jednací řád
Hlava XIII a (nová) - článek 237 c (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237c
Režim distanční účasti

1. Pokud předseda přijme v souladu s čl. 
237a odst. 2 rozhodnutí o uplatnění 
režimu distanční účasti přijetím opatření 
podle čl. 237a odst. 3 písm. d), může 
Parlament jednat na dálku, a to mimo jiné 
tak, že umožní všem poslancům vykonávat 
některá z jejich parlamentních práv 
elektronickými prostředky.
Pokud předseda přijme v souladu s 
článkem 237b rozhodnutí o použití 
vybraných technických prostředků v 
rámci režimu distanční účasti, použije se 
tento článek pouze v nezbytné míře a 
pouze ve vztahu k dotčeným poslancům.
2. Režim distanční účasti zajišťuje, aby:
– poslanci mohli vykonávat svůj 
parlamentní mandát, zejména včetně 
svého práva vystoupit v plénu a ve 
výborech, hlasovat a předkládat texty bez 
omezení;
– poslanci mohli ve všech hlasováních 
hlasovat jednotlivě a osobně;
– systém distančního hlasování umožnil 
poslancům účastnit se běžných hlasování, 
jmenovitých hlasování a tajných 
hlasování;
– všichni poslanci používali jednotný 
hlasovací systém bez ohledu na to, zda se 
nacházejí v prostorách Parlamentu, či 
nikoli;
– v největší možné míře byly poskytovány 
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služby překladu a tlumočení; 
– řešení v oblasti informačních 
technologií poskytnutá poslancům a jejich 
pracovníkům byla „technologicky 
neutrální“;
– účast poslanců na parlamentních 
rozpravách a v hlasováních probíhala 
zabezpečenými elektronickými prostředky, 
které spravují a nad nimiž dohlíží 
parlamentní útvary.
Tento pozměňovací návrh se zároveň 
odchyluje od článku 178 a výslovně 
umožňuje, aby byl k ověření 
usnášeníschopnosti využíván systém 
distančního hlasování.
3. Při přijetí rozhodnutí uvedeného v 
odstavci 1 předseda určí, zda se tento 
režim vztahuje na výkon práv poslanců 
pouze na plenárním zasedání, nebo 
rovněž na výkon práv poslanců ve 
výborech a jiných orgánech.
Předseda rovněž ve svém rozhodnutí určí, 
jak budou práva a postupy, jež nelze 
řádně vykonávat bez fyzické přítomnosti 
poslanců, upravena po dobu trvání 
režimu.
Tato práva a postupy se týkají mimo jiné:
– způsobu počítání přítomnosti na 
denních zasedáních nebo schůzích;
– podmínek, za nichž se podává žádost o 
zjištění usnášeníschopnosti;
– předkládání textů;
– předkládání ústních pozměňovacích 
návrhů a námitek k nim;
– pořadí hlasování;
– termínů a lhůt pro stanovení pořadu 
jednání a podání procesních návrhů.
4. Pro účely uplatňování ustanovení 
článků týkajících se usnášeníschopnosti a 
hlasování v jednacím sále se má za to, že 
poslanci jsou fyzicky přítomni v jednacím 
sále.
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Odchylně od čl. 171 odst. 11 mohou 
poslanci, kteří nevystoupili v rozpravě, 
třikrát v průběhu jednoho denního 
zasedání odevzdat písemné prohlášení, 
které je přílohou doslovného záznamu z 
rozpravy.
Předseda může v nutných případech určit, 
jakým způsobem mohou poslanci v době 
uplatnění režimu distanční účasti využívat 
jednací sál, zejména stanoví nejvyšší počet 
poslanců, kteří smějí být fyzicky přítomni.
5. Pokud předseda přijme podle odst. 3 
prvního pododstavce rozhodnutí o 
uplatnění režimu distanční účasti na 
výbory nebo jiné orgány, odst. 4 první 
pododstavec se použije obdobně.
6. Předsednictvo přijme opatření týkající 
se fungování a zabezpečení 
elektronických prostředků používaných 
podle tohoto článku v souladu s 
požadavky a standardy stanovenými v 
odstavci 2 a po konzultaci s kvestory.
7. Příslušné orgány Parlamentu přijmou 
veškerá opatření, včetně opatření 
finančních, k zajištění dostupnosti 
nejmodernějších technologií a zajištění 
optimálních podmínek pro účinné 
uplatňování článků 237a až 237d.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Fabio Massimo Castaldo

Jednací řád
Hlava XIII a (nová) – článek 237 c (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237c
Režim distanční účasti

1. Pokud předseda přijme v souladu s čl. 
237a odst. 2 rozhodnutí o uplatnění 
režimu distanční účasti přijetím opatření 
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podle čl. 237a odst. 3 písm. d), může 
Parlament jednat na dálku, a to mimo jiné 
tak, že umožní všem poslancům vykonávat 
některá z jejich parlamentních práv 
elektronickými prostředky. Pokud 
předseda přijme v souladu s článkem 237b 
rozhodnutí o použití vybraných 
technických prostředků v rámci režimu 
distanční účasti, použije se tento článek 
pouze v nezbytné míře a pouze ve vztahu k 
dotčeným poslancům. 
2. Režim distanční účasti zajišťuje, aby: 
– poslanci mohli vykonávat svůj 
poslanecký mandát bez omezení, zejména 
včetně práva vystoupit na plenárním 
zasedání a ve výboru bez ohledu na své 
členství v politické skupině, hlasovat a 
předkládat texty; 
– poslanci mohli ve všech hlasováních 
hlasovat jednotlivě a osobně; 
– systém distančního hlasování umožnil 
poslancům účastnit se běžných hlasování, 
jmenovitých hlasování a tajných 
hlasování; 
– všichni poslanci používali jednotný 
hlasovací systém bez ohledu na to, zda se 
nacházejí v prostorách Parlamentu, či 
nikoli; 
– v největší možné míře byly poskytovány 
služby překladu a tlumočení; 
– řešení v oblasti informačních 
technologií poskytnutá poslancům a jejich 
pracovníkům byla „technologicky 
neutrální“; 
– účast poslanců na parlamentních 
rozpravách a v hlasováních probíhala 
zabezpečenými elektronickými prostředky, 
které spravují a nad nimiž dohlíží 
parlamentní útvary. 
3. Při přijetí rozhodnutí uvedeného v 
odstavci 1 předseda určí, zda se tento 
režim vztahuje na výkon práv poslanců 
pouze na plenárním zasedání, nebo 
rovněž na výkon práv poslanců ve 
výborech a jiných orgánech 
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Parlamentu. Předseda rovněž ve svém 
rozhodnutí určí, jak budou práva a 
postupy, jež nelze řádně vykonávat bez 
fyzické přítomnosti poslanců, upravena po 
dobu trvání režimu. Tato práva a postupy 
se týkají mimo jiné: 
– způsobu počítání přítomnosti na 
denních zasedáních nebo schůzích; 
– podmínek, za nichž se podává žádost o 
zjištění usnášeníschopnosti; 
– předkládání textů; 
– rozdělení řečnické doby; 
– plánování rozprav; 
– předkládání ústních pozměňovacích 
návrhů a námitek k nim; 
– pořadí hlasování; 
– termínů a lhůt pro stanovení pořadu 
jednání a podání procesních návrhů. 
4. Pro účely uplatňování ustanovení 
článků týkajících se usnášeníschopnosti a 
hlasování v jednacím sále se má za to, že 
poslanci jsou fyzicky přítomni v jednacím 
sále. Odchylně od čl. 171 odst. 11 mohou 
poslanci, kteří nevystoupili v rozpravě, 
jednou v průběhu jednoho denního 
zasedání odevzdat písemné prohlášení, 
které je přílohou doslovného záznamu z 
rozpravy. Předseda může v nutných 
případech určit, jakým způsobem mohou 
poslanci v době uplatnění režimu 
distanční účasti využívat jednací sál, 
zejména stanoví nejvyšší počet poslanců, 
kteří smějí být fyzicky přítomni. 
5. Pokud předseda přijme podle odst. 3 
prvního pododstavce rozhodnutí o 
uplatnění režimu distanční účasti na 
výbory nebo jiné orgány, odst. 4 první 
pododstavec se použije obdobně. 
6. Předsednictvo přijme opatření týkající 
se fungování a zabezpečení 
elektronických prostředků používaných 
podle tohoto článku v souladu s 
požadavky a standardy stanovenými v 
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odstavci 2. 
7. Příslušné orgány Parlamentu přijmou 
veškerá opatření, včetně opatření 
finančních, k zajištění dostupnosti 
nejmodernějších technologií a zajištění 
optimálních podmínek pro účinné 
uplatňování článků 237a až 237d. 

Or. it

Pozměňovací návrh 37
Geert Bourgeois

Jednací řád
Hlava XIII a (nová) - článek 237 d (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237d
Konání plenárního zasedání v 
samostatných místnostech
Pokud předseda se souhlasem Konference 
předsedů přijme rozhodnutí podle čl. 237a 
odst. 3 písm. c), kterým povolí konání 
plenárního zasedání Parlamentu zcela 
nebo částečně ve více než jedné místnosti, 
případně včetně jednacího sálu, použijí se 
tato pravidla:
– má se za to, že místnosti používané pro 
tento účel představují ve svém souhrnu 
jednací sál;
– předseda může v případě nutnosti se 
souhlasem Konference předsedů určit, 
jakým způsobem lze jednotlivé místnosti 
používat, aby byly splněny požadavky na 
fyzický odstup.

Or. nl

Pozměňovací návrh 38
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa
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Jednací řád
Hlava XIII a (nová) - článek 237 d (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237d
Konání plenárního zasedání v 

samostatných místnostech
Pokud předseda přijme rozhodnutí podle 
čl. 237a odst. 3 písm. c), kterým povolí 
konání plenárního zasedání Parlamentu 
zcela nebo částečně ve více než jedné 
místnosti, případně včetně jednacího sálu, 
použijí se tato pravidla:
– má se za to, že místnosti používané pro 
tento účel představují ve svém souhrnu 
jednací sál;
– předseda může v případě nutnosti určit, 
jakým způsobem lze jednotlivé místnosti 
používat, aby byly splněny požadavky na 
fyzický odstup.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Helmut Scholz, Leila Chaibi
za skupinu GUE/NGL

Jednací řád
Hlava XIII a (nová) - článek 237 e (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237e
Činnost Parlamentu v době mimořádných 

okolností
1. Neprodleně poté, co předseda přijme 
rozhodnutí podle čl. 237a odst. 2, určí 
Konference předsedů činnosti, které jsou 
v době mimořádných okolností uvedených 
v čl. 237a odst. 1 pro Parlament zásadní a 
naléhavé. Tyto činnosti zahrnují opatření, 
která je třeba přijmout s ohledem na 
mimořádné okolnosti, rozpočtové 
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záležitosti, naléhavé legislativní postupy 
nebo významné politické události. Tento 
seznam činností by měl být průběžně 
revidován, jakmile se situace 
mimořádných okolností stane „nově 
běžnou“.
2. V době platnosti rozhodnutí přijatého 
podle čl. 237a odst. 2 je činnost 
Parlamentu vykonávaná na dílčích 
zasedáních a schůzích výborů omezena na 
projednávání a přijímání opatření, která 
Konference předsedů určí v souladu s 
odstavcem 1 jako zásadní a naléhavá.
(Tento pozměňovací návrh souvisí 
s pozměňovacím návrhem 6 zpravodajky, 
článek 237e (nový).)

Or. en

Pozměňovací návrh 40
László Trócsányi, Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga 
Gál, Enikő Győri, György Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám 
Kósa

Jednací řád
Hlava XIII a (nová) - článek 237 e (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237e
Činnost Parlamentu v době mimořádných 

okolností
1. Neprodleně poté, co předseda přijme 
rozhodnutí podle čl. 237a odst. 2, určí 
Konference předsedů činnosti, které jsou 
v době mimořádných okolností uvedených 
v čl. 237a odst. 1 pro Parlament zásadní a 
naléhavé, s přihlédnutím ke stanovisku 
Konference předsedů výborů. Tyto 
činnosti zahrnují opatření, která je třeba 
přijmout s ohledem na mimořádné 
okolnosti, rozpočtové záležitosti, naléhavé 
legislativní postupy nebo významné 
politické události.
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2. V době platnosti rozhodnutí přijatého 
podle čl. 237a odst. 2 je činnost 
Parlamentu vykonávaná na dílčích 
zasedáních a schůzích výborů omezena na 
projednávání a přijímání opatření, která 
Konference předsedů určí v souladu s 
odstavcem 1 jako zásadní a naléhavá s 
přihlédnutím ke stanovisku Konference 
předsedů výborů.
3. Do dvou měsíců od přijetí nebo změny 
článků týkajících se mimořádných 
okolností podle hlavy XIIIa zahájí 
předseda Evropského parlamentu postup 
podle článku 263 Smlouvy o fungování 
EU s cílem přezkoumat legalitu změny 
jednacího řádu a zajistit, aby tato změna 
byla v souladu se zásadou právního státu 
a demokracie.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Geert Bourgeois

Jednací řád
Hlava XIII a (nová) - článek 237 e (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237e
Činnost Parlamentu v době mimořádných 
okolností
1. Neprodleně poté, co předseda 
přijme rozhodnutí podle čl. 237a odst. 2, 
vydá Konference předsedů obecné pokyny 
pro činnosti, které jsou v době 
mimořádných okolností uvedených v čl. 
237a odst. 1 pro Parlament zásadní a 
naléhavé. Tyto činnosti zahrnují opatření, 
která je třeba přijmout s ohledem na 
mimořádné okolnosti, rozpočtové 
záležitosti, naléhavé legislativní postupy 
nebo významné politické události.
2. V době platnosti rozhodnutí 
přijatého podle čl. 237 odst. 2 je činnost 
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Parlamentu vykonávaná na dílčích 
zasedáních a schůzích výborů v zásadě 
omezena na projednávání a přijímání 
opatření, která Konference předsedů určí 
v souladu s odstavcem 1 jako zásadní.
Výbor, politická skupina nebo řada 
poslanců dosahující přinejmenším nízké 
prahové hodnoty může kdykoli požádat 
Konferenci předsedů, aby činnost 
považovala za zásadní. Pokud Konference 
předsedů takovou žádost zamítne, musí 
své rozhodnutí odůvodnit.

Or. nl

Pozměňovací návrh 42
László Trócsányi, Tamás Deutsch, Lívia Járóka, Kinga Gál, Enikő Győri, György 
Hölvényi, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, József Szájer, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, 
Andor Deli

Jednací řád
Hlava XIII a (nová) - článek 237 f (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237f
Poslanci se zdravotním postižením

Evropský parlament podle svých 
nejlepších schopností zajistí přiměřená 
opatření pro poslance se zdravotním 
postižením a jejich zaměstnance v 
průběhu činnosti za mimořádných 
okolností popsaných v této hlavě.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Fabio Massimo Castaldo

Jednací řád
Hlava XIII a (nová) – článek 237 g (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 237g
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Telematické postupy
1. Pokud nastanou podmínky, které brání 
tomu, aby se Parlament kvůli mimořádné 
situaci po delší dobu normálně scházel 
nebo organizoval schůze s poslanci, 
kterými je tvořen, prohlásí předseda po 
konzultaci s předsednictvem přechod od 
běžných postupů k používání 
telematických postupů, včetně možnosti 
telematického hlasování, pro výkon 
parlamentních činností, aby byla v 
maximální možné míře zajištěna 
kontinuita činností. Parlament musí toto 
rozhodnutí potvrdit během prvního 
možného dílčího zasedání hlasováním 
nadpoloviční většinou svých členů.
2. V případě, že o to požádá určitý počet 
poslanců nebo jedna nebo více politických 
skupin, které se rovnají alespoň střední 
prahové hodnotě, může Parlament 
požádat o zrušení rozhodnutí předsedy o 
použití telematických postupů a o návratu 
k běžným postupům, a to hlasováním 
nadpoloviční většinou svých členů.

Or. it


