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Jednací řád Evropského parlamentu

Původní znění Pozměňovací návrhy

Pozměňovací návrh, který předkládá Manuel Medina Ortega

Pozměňovací návrh 6
Čl. 80 odst. 3

3. Bez ohledu na ustanovení čl. 43 odst. 3 
nelze použít zjednodušený postup v případě 
návrhu na úřední kodifikaci, pokud se proti 
tomuto postupu vysloví většina členů 
výboru příslušného pro právní záležitosti 
nebo příslušného výboru.

3. Pokud výbor příslušný pro právní 
záležitosti dospěje k závěru, že návrh 
neobsahuje věcné změny právních předpisů 
Společenství, postoupí jej Parlamentu 
ke schválení jediným hlasováním. 
Pozměňovací návrhy ke znění návrhu jsou 
nepřípustné.

Or. fr

Odůvodnění

Články 43 a 131 v rámci „zjednodušeného postupu“ resp. „postupu v plénu bez 
pozměňovacích návrhů a rozpravy“ stanoví možnost povolit předkládání pozměňovacích
návrhů k návrhu.
Tato možnost je však v rozporu se samotným smyslem kodifikace a je neslučitelná s 
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interinstitucionální dohodou existující v této záležitosti, zejména s jejím bodem 6, který je 
možné vyložit tak, že Parlament a Rada se chtěli zavázat, že návrh kodifikace nebudou 
věcným způsobem měnit. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Manuel Medina Ortega

Pozměňovací návrh 7
Čl. 80 odst. 3a (nový)

3a. Pokud výbor příslušný pro právní 
záležitosti dospěje k závěru, že návrh 
obsahuje věcné změny právních předpisů 
Společenství, navrhne zamítnutí návrhu.

Or. fr

Odůvodnění
Zamítnutí návrhu je oproti uplatnění standardního postupu vhodnějším řešením. Jestliže 
Evropská komise ve svém návrhu nedodržela pravidla kodifikace,v rámci strategie 
zjednodušení je logičtější jí návrh vrátit a požádat ji o změnu textu (Komise například může 
namísto kodifikovaného znění navrhnout přepracované znění), spíše než přidat práci 
Parlamentu. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Manuel Medina Ortega

Pozměňovací návrh 8
Článek 80a (nový)

Článek 80a
1. Jestliže je návrh Komise na úřední 
přepracování právních předpisů 
Společenství předložen Parlamentu, bude 
postoupen výboru příslušnému pro právní 
záležitosti, aby jej projednal. Návrh 
na úřední přepracování právních předpisů 
Společenství představuje návrh 
na schválení legislativního aktu, který 
se skládá z jednoho textu, který obsahuje 
věcné změny stávajících právních aktů 
a zároveň kodifikuje ta ustanovení, která 
mají zůstat nezměněna. Nový právní akt 
nahrazuje a ruší dřívější akty.
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2. Pokud výbor příslušný pro právní 
záležitosti dospěje k závěru, že návrh 
neobsahuje věcné změny právních předpisů 
Společenství kromě těch, které jsou 
v samotném návrhu jasně označeny jako 
věcné změny, bude o tom informovat 
předsedu, který v souladu s článkem 40 
předmětný návrh předá výboru příslušnému 
k jeho projednání, aby jej bylo možno 
prozkoumat postupem obvyklým 
pro legislativní návrhy. V tomto případě 
a za podmínek stanovených v čl. 150 a 151 
budou pozměňovací návrhy přípustné, 
pouze pokud se týkají částí návrhu, které 
obsahují věcné změny. Pozměňovací 
návrhy k ustanovení, která mají zůstat beze 
změny, budou proto nepřípustné.
3. Předseda výboru příslušného 
k projednání návrhu může nicméně povolit 
předložení těchto návrhů, pokud je 
předkládají jednotliví poslanci a pokud to 
vyžadují objektivní důvody v zájmu zajištění 
konzistentnosti mezi textem a věcnými 
změnami obsaženými v návrhu. Stejné 
pravidlo bude platit obdobně pro plenární 
zasedání.
4. Pokud výbor příslušný pro právní 
záležitosti dospěje k závěru, že návrh kromě 
změn, které jsou v samotném návrhu jasně 
označeny jako věcné změny, obsahuje další 
věcné změny, navrhne zamítnutí návrhu.

Or. fr

Odůvodnění

Zamítnutí návrhu je oproti uplatnění standardního postupu vhodnějším řešením. Jestliže 
Evropská komise ve svém návrhu nedodržela pravidla kodifikace, v rámci strategie 
zjednodušení je logičtější jí návrh vrátit a požádat ji o změnu textu a nepřidávat práci 
Parlamentu. 
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