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Pozměňovací návrh 19
Panayiotis Demetriou

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 192 – odst. -1 (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

-1. Přípustné petice posuzuje příslušný 
výbor v rámci své běžné činnosti; 
projedná je buď na řádné schůzi nebo 
písemným postupem. V případě, že je 
projednávána jejich petice, mohou být 
předkladatelé pozváni na schůze výboru 
nebo mohou o účast na schůzích požádat. 
Je na úvaze předsedy, zda udělí 
předkladatelům právo ujmout se slova.
Ustanovení uvedená v prvním pododstavci 
jsou podmíněna tím, že předběžné zvážení 
petice může být postoupeno pěti až 
sedmičlennému podvýboru, který poté 
předloží svůj závěr výboru ke konečnému 
zvážení a rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Ignasi Guardans Cambó

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 192 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Příslušný výbor se může rozhodnout 
vypracovat zprávu nebo jinak vyjádřit své 
stanovisko k peticím, které prohlásil za 
přípustné.

1. Výbor se může rozhodnout vypracovat 
v souladu s čl. 45 odst. 1 zprávu
z vlastního podnětu ohledně přípustné 
petice nebo může Parlamentu předložit 
stručný návrh usnesení za předpokladu, 
že Konference předsedů proti tomu 
nevznese námitky. Tyto návrhy usnesení 
se zařadí na pořad jednání dílčího 
zasedání, které se koná nejpozději 8 týdnů 
poté, co je výbor přijal, k jedinému 
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hlasování bez rozpravy, pokud se 
Konference předsedů výjimečně 
nerozhodne použít článek 131a.

Výbor si může vyžádat stanovisko 
ostatních výborů podle článku 46, a to 
zejména v případě petic, které mají za cíl 
změnu stávajících právních předpisů.

V souladu s článkem 46 a přílohou VI si
výbor může vyžádat stanovisko ostatních 
výborů, které jsou příslušné pro 
projednávanou otázku.

Or. es

Pozměňovací návrh 21
Gérard Onesta

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 191 – odst. 2 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2a. Pokud petici podepsalo několik 
fyzických nebo právnických osob, určí její 
signatáři zástupce, který je pro účely 
provádění následných ustanovení 
považován za předkladatele.
Nedojde-li k takovému určení, je za 
předkladatele považován první signatář 
nebo jiná vhodná osoba.
Pokud předkladatel petice nemůže 
vykonávat své úkoly, může jej nahradit 
jiný signatář petice.

[Změna pozměňovacího návrhu 1 návrhu 
zprávy.]

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Panayiotis Demetriou

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 191 – odst. 2 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2a. Pokud petici podepsalo několik 
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fyzických nebo právnických osob, určí její 
signatáři zástupce a náhradního zástupce, 
kteří jsou pro účely provádění následných 
ustanovení považováni za předkladatele.
Nedojde-li k takovému určení, je za 
předkladatele považován první signatář 
nebo jiná vhodná osoba.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Gérard Onesta

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 192 – odst. 4

Původní znění Pozměňovací návrh

4. V rámci přípravy svého stanoviska
může výbor požádat Komisi o poskytnutí 
dokumentů, informací a přístupu k jejím 
zdrojům. 

4. Výbor může požádat Komisi o pomoc, 
zejména tím, že upřesní, jak se uplatňují 
nebo dodržují právní předpisy 
Společenství, a že poskytne všechny 
informace a dokumenty týkající se 
záležitosti, kvůli níž se petice předkládá. 
Zástupci Komise budou přizváni k účasti 
na schůzích výboru.
[Změna pozměňovacího návrhu 15 návrhu 
zprávy.]

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Gérard Onesta

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 191 – odst. 5

Původní znění Pozměňovací návrh

5. Petice zapsané do rejstříku předá 
předseda příslušnému výboru, který 
nejprve zjistí, zda zapsané petice spadají 
do působnosti Evropské unie. 

5. Petice zapsané do rejstříku předá 
předseda příslušnému výboru, který 
nejprve v souladu s článkem 194 Smlouvy 
o ES stanoví, zda je petice přípustná, či 
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nikoliv.
Nedosáhne-li příslušný výbor shody o 
přípustnosti petice, je tato petice na 
základě žádosti alespoň třetiny členů 
výboru prohlášena za přípustnou.
[Změna pozměňovacího návrhu 4 návrhu 
zprávy.]

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Panayiotis Demetriou

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 191 – odst. 5

Původní znění Pozměňovací návrh

5. Petice zapsané do rejstříku předá 
předseda příslušnému výboru, který 
nejprve zjistí, zda zapsané petice spadají 
do působnosti Evropské unie. 

5. Petice zapsané do rejstříku předá 
předseda příslušnému výboru, který 
nejprve po návrhu koordinátorů na 
základě konsensu nebo většinového 
rozhodnutí stanoví, zda je petice 
přípustná, či nikoliv v souladu s článkem 
194 Smlouvy o ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Ignasi Guardans Cambó

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 191 – odst. 5

Původní znění Pozměňovací návrh

5. Petice zapsané do rejstříku předá 
předseda příslušnému výboru, který 
nejprve zjistí, zda zapsané petice spadají 
do působnosti Evropské unie. 

5. Petice zapsané do rejstříku předá 
předseda příslušnému výboru. Političtí 
koordinátoři předloží výboru návrh 
rozhodnutí ohledně přípustnosti nebo 
nepřípustnosti petice v souladu 
s ustanoveními článku 194 Smlouvy o ES.
Nedosáhne-li příslušný výbor shody o 
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přípustnosti petice, je tato petice na 
základě žádosti alespoň třetiny členů 
výboru prohlášena za přípustnou.

Or. es

Pozměňovací návrh 27
Gérard Onesta

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 191 – odst. 6

Původní znění Pozměňovací návrh

6. Petice, které výbor prohlásí za 
nepřípustné, budou odloženy, předkladatel 
bude informován o tomto rozhodnutí a o 
jeho důvodech.

6. Petice, které výbor prohlásí za 
nepřípustné, budou odloženy, předkladatel 
bude informován o tomto rozhodnutí a o 
jeho důvodech. Pokud je to možné, lze 
doporučit jiné opravné prostředky.

[Změna pozměňovacího návrhu 5 návrhu 
zprávy.]

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Panayiotis Demetriou

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 191 – odst. 8 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

8a. Aniž jsou dotčena ustanovení uvedená 
v odstavci 8, může předkladatel požadovat 
utajení svého jména za účelem ochrany 
soukromí; v takovém případě musí 
Parlament tento požadavek splnit.
Pokud předkladatelova stížnost nemůže 
být z důvodu anonymity prošetřena, jsou 
s předkladatelem konzultovány následné 
kroky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Ignasi Guardans Cambó

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 191 – odst. 8 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

8a. Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 
8, mohou předkladatelé požadovat utajení 
svého jména za účelem ochrany 
soukromí. Parlament se svobodně vyjádří 
k podstatě této žádosti a v případě 
zamítnutí své rozhodnutí předkladatelům 
zdůvodní.

Or. es

Pozměňovací návrh 30
Ignasi Guardans Cambó

Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 191 – odst. 8 b (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

8b. Předkladatelé mohou požadovat, aby 
se s jejich peticí zacházelo důvěrně; 
v takovém případě musí Parlament učinit 
příslušná opatření, aby zajistil, že obsah 
petice nebude zveřejněn. Předkladatelé 
budou informováni o tom, za jakých 
podmínek se toto ustanovení uplatní.

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Gérard Onesta

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 193 a (nový)
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Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 193a
Iniciativa občanů

Pokud je Parlament informován, že 
Komise byla vyzvána k předložení návrhu 
právního aktu podle čl. 11 odst. 4 Smlouvy 
o EU, Petiční výbor ověří, zda tento akt 
může svou povahou ovlivnit jeho činnost, 
a případně o něm informuje 
předkladatele, kteří předložili petice k 
souvisejícím tématům.

[Změna pozměňovacího návrhu 18 návrhu 
zprávy.]

Or. fr
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