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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca vcelku súhlasí s orientáciou zvolenou spravodajcom gestorského výboru. 
Vzhľadom na to zastáva názor, že právo Európskeho parlamentu overovať osvedčenia 
o zvolení svojich vlastných poslancov, ako to uvádza článok 12 Aktu z 20. septembra 1976 (a 
následné zmeny a doplnenia), sa musí adekvátnym spôsobom odraziť v Rokovacom poriadku 
Európskeho parlamentu a zaručiť tak, že sa vždy postupuje legálne.

Spravodajca kladne posudzuje mechanizmy navrhované spravodajcom gestorského výboru 
napomáhajúce odstraňovať praktické ťažkosti (najmä vo vzťahoch s vnútroštátnymi orgánmi), 
ktoré charakterizujú doteraz platný postup.

Navrhuje však  zmeniť a doplniť niekoľko bodov článku 3 rokovacieho poriadku, ktoré by 
bolo vhodné vziať do úvahy, aby sa zaviedol nový postup overovania osvedčení právomocí, 
ktorý bude dostatočne pružný a vyčerpávajúci. 

PDN 1 sa opäť snaží zamerať pozornosť orgánov členských štátov na potrebu včasného 
oznámenia mien zvolených poslancov. PDN 2 sa zaoberá obsahom a následkami vyhlásenia 
požadovaného v článku 3 odsek 2 druhý pododsek. 

Pokiaľ ide predovšetkým  o toto druhé oznámenie, v prvom rade sa upresňuje, že prípady 
nezlučiteľnosti sú tie, ktoré sú stanovené v článku 7 odsek 1 a 2 Aktu z roku 1976 a nie 
prípady, ktoré sú stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch (pozri odsek 3 uvedeného 
článku 7). 

Po druhé, ak  na jednej strane skutočnosť, že poslanec neposkytol uvedené vyhlásenie 
zabraňuje v možnosti vykonávať právomoci poslanca, na druhej strane sa zavádza konečný 
termín, do uplynutia ktorého  si poslanec môže zvážiť otázku. Tento termín uplynie v deň 
prvého riadneho zasadania po oznámení o zvolení príslušného poslanca. Cieľom je 
v stanovenom termíne zaručiť legitimitu pléna Európskeho parlamentu.   

Po tretie, ak vyhlásenie nebolo podpísané v stanovenom termíne, alebo, všeobecnejšie, ak by 
išlo o jasný prípad nezlučiteľnosti, navrhuje sa uplatniť postup potvrdenia o uvoľnení 
mandátu. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Platný text Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 3 odsek -1 (nový)
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-1. Po voľbách do Parlamentu predseda 
požiada príslušné orgány členských štátov, 
aby bezodkladne oznámili Parlamentu 
mená zvolených poslancov, aby tak mohli 
zasadnúť v Parlamente od otvorenia  
prvého zasadania po voľbách.  
Predseda zároveň upozorní tieto orgány na 
príslušné ustanovenia Aktu z 20. septembra 
1976 a požiada ich, aby prijali potrebné 
opatrenia, ktoré zabránia akejkoľvek 
nezlučiteľnosti s mandátom  poslanca 
Európskeho parlamentu.

(PDN čiastočne opakuje formuláciu v súčasnosti platného článku 3 ods. 6, ktorý sa stane 
neplatným, ak bude tento návrh prijatý)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 3 odsek -1 a (nový)

-1a Každý poslanec, o ktorého zvolení bol 
Parlament informovaný, poskytne pred 
nástupom do Parlamentu písomné 
vyhlásenie, že nevykonáva žiadnu funkciu 
nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca 
Európskeho parlamentu podľa článku 7 
ods.1 a 2 Aktu z 20. septembra 1976. Kým 
právomoci poslanca nebudú overené, alebo 
kým sa nerozhodne o prípadnom spore, 
poslanec zasadá v Parlamente a jeho 
orgánoch a požíva v plnej miere svoje práva 
pod podmienkou, že už podpísal uvedené 
písomné vyhlásenie. Ak toto vyhlásenie 
nebolo podpísané pred prvým riadnym 
zasadaním po oznámení zvolenia 
príslušného poslanca, platí druhý pododsek 
tohto odseku.
V prípade jasnej nezlučiteľnosti podľa 
článku 7 ods. 1 a 2 Aktu z 20. septembra 
1976 predseda informuje Parlament 
o uvoľnení mandátu.

(PDN čiastočne opakuje formuláciu v súčasnosti platného článku 3 ods. 5, ktorý sa stane 
neplatným, ak bude návrh prijatý)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3



AD\624598SK.doc 5/6 PE 374.004v02-00

SK

Článok 11 interpretácia

Ak sa počas predsedníctva najstaršieho 
poslanca nastolí otázka týkajúca sa 
preskúmania osvedčení o zvolení za 
poslanca, pridelí ju najstarší poslanec
výboru, v ktorého pôsobnosti je preskúmanie 
osvedčení o zvolení za poslanca.

Najstarší poslanec vykonáva právomoci 
predsedu uvedené v článku 3 ods. -1a druhý 
pododsek. Akákoľvek  iná otázka týkajúca 
sa preskúmania osvedčení o zvolení za 
poslanca nastolená počas predsedníctva 
najstaršieho poslanca sa postúpi výboru, 
v ktorého pôsobnosti je preskúmanie 
osvedčení o zvolení za poslanca.
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