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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj v zásadě souhlasí s formulacemi zpravodaje příslušného výboru. Domnívá se totiž, 
že právo Evropského parlamentu ověřovat pověřovací listiny svých poslanců, jak je 
zakotveno v článku 12 aktu ze dne 20. září 1976 (a ve znění pozdějších předpisů), by mělo být 
náležitě stanoveno v jednacím řádu Evropského parlamentu tak, aby bylo vždy zaručeno, že 
Parlament pracuje v právoplatném složení.

Zpravodaj pokládá za přínosné mechanismy nastiňované zpravodajem příslušného výboru za 
účelem vyřešení praktických potíží, které stávající předpisy dosud provázely (zejména ve 
vztazích s národními orgány). 

Návrh obsahuje nicméně několik změn článku 3 jednacího řádu, které by bylo vhodné 
zohlednit k zajištění nového, dostatečně pružného a uceleného postupu pro ověřování 
pověřovacích listin.  

Zatímco cílem pozměňovacího návrhu 1 je upozornit orgány členských států na nutnost 
neprodleně oznámit jména zvolených poslanců, pozměňovací návrh 2 se týká obsahu 
a dopadů prohlášení, které je v současné době podle čl. 3 odst. 2 druhého pododstavce nutné 
předložit. 

Zvláště s přihlédnutím k této druhé změně se v první řadě vyjasní to, že případy 
neslučitelnosti jsou případy definované v odst. 1 a 2 čl. 7 aktu z roku 1976, nikoliv také 
případy uvedené ve vnitrostátních právních předpisech (viz odst. 3 zmíněného čl. 7). 

Za druhé, jestliže chybějící podpis výše zmíněného prohlášení je na jedné straně spojen se 
zákazem výkonu pravomocí poslance, na druhé straně se zavádí konečný termín, do jehož 
uplynutí může poslanec využít tohoto období k zamyšlení. Tento termín připadá na první 
řádné zasedání následující po oznámení zvolení dotčeného poslance. Účelem tohoto kroku je 
zaručit do určitého termínu legitimitu pléna Evropského parlamentu. 

Za třetí platí, že pokud by prohlášení nebylo podepsáno do daného termínu nebo pokud by se 
obecněji projevily případy zjevné neslučitelnosti, navrhuje se uplatnit postup oznámení 
uvolnění mandátu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Původní znění Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Čl. 3 odst. -1 (nový)
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-1. Po volbách do parlamentu vyzve 
předseda příslušné orgány členských států, 
aby neprodleně oznámily Parlamentu 
jména zvolených poslanců, aby všichni 
poslanci mohli zasednout v Parlamentu s 
účinností od okamžiku zahájení prvního 
zasedání po volbách.
Zároveň předseda upozorní tyto orgány na 
příslušná ustanovení aktu ze dne 20. září 
1976 a vyzve je, aby přijaly veškerá opatření 
nezbytná k tomu, aby nedošlo k případům 
neslučitelnosti s výkonem mandátu 
poslance Evropského parlamentu.

(Tento pozměňovací návrh zčásti přejímá znění současného čl. 3 odst. 6, který bude zrušen, 
pokud bude tento pozměňovací návrh přijat.)

Pozměňovací návrh 2
Čl. 3 odst. -1a (nový)

-1a. Každý poslanec, jehož zvolení bylo 
oznámeno Parlamentu, učiní předtím, než 
zasedne v Parlamentu, písemné prohlášení, 
že nezastává žádnou funkci neslučitelnou 
s výkonem mandátu poslance Evropského 
parlamentu ve smyslu čl. 7 odst. 1 a 2 aktu 
ze dne 20. září 1976. Dokud nejsou ověřeny 
pověřovací listiny poslance nebo není 
rozhodnuto ve věci jakéhokoli zpochybnění 
a za předpokladu, že předtím podepsal výše 
uvedené písemné prohlášení, zasedá 
poslanec v Parlamentu a v jeho orgánech a 
požívá všech práv, která jsou s tím spojena.  
Pokud prohlášení není podepsáno do 
prvního řádného zasedání od oznámení 
zvolení dotčeného poslance, použije se 
druhý pododstavec tohoto odstavce.

V případech zjevné neslučitelnosti ve 
smyslu čl. 7 odst. 1a 2 aktu ze dne 20. září 
1976 o tom předseda informuje Parlament, 
který oznámí uvolnění mandátu.
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(Tento pozměňovací návrh zčásti přejímá znění současného čl. 3 odst. 5, který bude zrušen, 
pokud bude tento pozměňovací návrh přijat.)

Pozměňovací návrh 3
Článek 11 výklad

Vyskytne-li se během předsednictví 
nejstaršího poslance otázka týkající se 
ověření pověřovacích listin, postoupí ji 
nejstarší poslanec výboru příslušnému pro 
ověřování pověřovacích listin.

Nejstarší poslanec vykonává pravomoci 
předsedy uvedené v čl. 3 odst. -1a druhém 
pododstavci. Vyskytne-li se během 
předsednictví nejstaršího poslance jakákoli 
jiná záležitost týkající se ověření 
pověřovacích listin, je postoupena výboru
příslušnému pro ověřování pověřovacích 
listin.
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