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Změna článku 70 jednacího řádu o interinstitucionálních jednáních v 

legislativních postupech  

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2012 o změně článku 70 

jednacího řádu Evropského parlamentu týkajícího se interinstitucionálních jednání 

v legislativních postupech (2011/2298(REG)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na dopis svého předsedy ze dne 18. dubna 2011, 

– s ohledem na články 211 a 212 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanovisko Hospodářského 

a měnového výboru (A7-0281/2012), 

1. rozhoduje o změně jednacího řádu, jak je uvedeno níže; 

2. upozorňuje, že změny vstupují v platnost prvním dnem následujícího dílčího zasedání; 

3. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi. 



 

Pozměňovací návrh 1 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 70. – odst. 1 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

1. Jednání s ostatními orgány, jejichž cílem 

je dosažení dohody během legislativního 

postupu, jsou vedena s ohledem na kodex 

chování pro jednání v souvislosti s řádným 

legislativním postupem. 

1. Jednání s ostatními orgány za účelem 

dosažení dohody v rámci legislativního 

postupu jsou vedena s ohledem na kodex 

chování přijatý Konferencí předsedů. 

 

Pozměňovací návrh  13 

 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 70 – odst. 2  

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

2. Příslušný výbor by měl před zahájením 

těchto jednání v zásadě přijmout 

rozhodnutí většinou svých členů a schválit 

mandát, pokyny nebo priority. 

2. Tato jednání nelze zahájit předtím, než 

příslušný výbor jednotlivě a většinou 

svých členů rozhodne u každého 

dotčeného legislativního postupu 

o zahájení jednání. Toto rozhodnutí 

vymezí mandát a složení vyjednávajícího 

týmu. Taková rozhodnutí se oznámí 

předsedovi, který pravidelně informuje 

Konferenci předsedů. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 70 – odst. 2 – pododstavec 1 a(nový) 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 Mandát spočívá ve zprávě, která je přijata 

výborem a předložena Parlamentu 

k dalšímu projednání.  Ve výjimečných 

případech, považuje-li příslušný výbor 

za vhodné zahájit jednání již před přijetím 

zprávy ve výboru, může být mandát tvořen 



souborem pozměňovacích návrhů nebo 

jednoznačně definovaných cílů, priorit 

a pokynů. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 70. – odst. 2 a (nový) 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 2a. Vyjednávací tým vede zpravodaj 

a předsedá mu předseda příslušného 

výboru nebo jeho místopředseda, který byl 

jmenován předsedou. Jeho členy jsou také 

stínoví zpravodajové z každé politické  

skupiny. 

 

Pozměňovací návrhy 5 a 18 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 70. – odst. 2 b (nový) 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 2b. Veškeré dokumenty, které mají být 

projednávány na schůzi s Radou a Komisí 

(„ třístranné  jednání“) mají podobu 

dokumentu uvádějícího příslušné postoje 

každého zapojeného orgánu a možná 

kompromisní řešení a musí být předány   

vyjednávacímu týmu nejpozději 48 hodin 

nebo v naléhavých případech nejpozději 

24 hodin před konáním daného 

třístranného jednání. 

 Po konání každého třístranného jednání 

podá na nejbližší schůzi  příslušného 

výboru vyjednávací tým zprávu. 

Dokumenty, v nichž jsou zachyceny 

výsledky posledního třístranného jednání, 

jsou výboru zpřístupněny. 
 

 V případech, kdy není možné včas svolat 

schůzi výboru, podá vyjednávací tým 

podle potřeby zprávu předsedovi, stínovým 



zpravodajům nebo koordinátorům výboru. 

 Příslušný výbor může s ohledem 

na postup jednání mandát aktualizovat. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 70. – odst. 3 
 

Původní znění Pozměňovací návrh 

3. Je-li poté, co výbor schválil zprávu, 

dosaženo jednáním s Radou kompromisu, 

je věc před hlasováním na plenárním 

zasedání v každém případě s výborem 

znovu konzultována. 

3. Vedou-li jednání k dosažení 

kompromisu, je o tom příslušný výbor 

bezodkladně informován. Dojednané 

znění je předloženo příslušnému výboru 

k projednání. Schválí-li výbor tento 

dojednaný text, předloží jej ve vhodné 

podobě – například jako kompromisní 

pozměňovací návrhy – k projednání 

Parlamentu. Tento text může být 

předložen v konsolidovaném znění, pokud 

jsou v něm jasně vyznačeny změny 

v projednávaném návrhu legislativního 

aktu. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 70. – odst. 3 a (nový) 
 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 3a. V případě, že postup předpokládá 

účast přidružených výborů nebo společné 

schůze výborů, použijí se na rozhodnutí 

o zahájení jednání a jejich vedení články 

50 a 51. 

 V případě nesouhlasu mezi dotčenými 

výbory určuje postup zahájení jednání 

a jejich vedení předseda Konference 

předsedů výborů v souladu se zásadami 

stanovenými v těchto článcích. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Jednací řád Evropského parlamentu 



Čl. 70 a (nový) – nadpis  
 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 Článek 70a 

 Schvalování rozhodnutí o zahájení 

interinstitucionálních jednání před 

přijetím zprávy ve výboru 

 

Pozměňovací návrh  9 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Čl. 70 a (nový) – odst. 1  
 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 1. Veškerá rozhodnutí výboru týkající se 

zahájení jednání před přijetím zprávy ve 

výboru jsou přeložena do všech úředních 

jazyků, předložena všem poslancům 

Parlamentu a předána Konferenci 

předsedů. 

 Konference předsedů může na žádost  

politické skupiny  rozhodnout o zařazení 

příslušného bodu jakožto předmětu 

rozpravy spojené s hlasováním do návrhu 

pořadu jednání nejbližšího dílčího 

zasedání následujícího po tomto 

předložení; v takovém případě stanoví 

předseda lhůtu pro předložení 

pozměňovacích návrhů. 

 Nepřijme-li Konference předsedů  

rozhodnutí o zařazení bodu do návrhu 

pořadu jednání daného dílčího zasedání, 

oznámí předseda rozhodnutí o zahájení 

jednání při zahájení uvedeného dílčího 

zasedání. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Jednací řád Evropského parlamentu 

Článek 70 a (nový) - odst. 2 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 2. Příslušný bod je zařazen do návrhu 

pořadu jednání dílčího zasedání, které se 



koná po oznámení, že tento bod bude 

předmětem jednání v rámci rozpravy 

a hlasování, a předseda stanoví lhůtu pro 

předložení pozměňovacích návrhů, pokud 

o to požádá některá politická skupina 

nebo alespoň 40 poslanců do 48 hodin po 

oznámení. 

 Jinak se rozhodnutí o zahájení jednání 

považuje za schválené. 

 

 

 


