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Pozměňovací návrh 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na Lisabonskou smlouvu, 
zejména článek 1 bod 12,

Or.  de

Pozměňovací návrh 2
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh usnesení
Právní východisko 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na Protokol o úloze 
vnitrostátních parlamentů v Evropské unii 
v příloze k Lisabonské smlouvě, a zejména 
na článek 9 tohoto protokolu,

– - s ohledem na Protokol o úloze 
vnitrostátních parlamentů v Evropské unii 
připojený k Lisabonské smlouvě, a 
zejména na článek 9 tohoto protokolu,

Or.  de

Pozměňovací návrh 3
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh usnesení
Právní východisko 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Protokol o používání zásad 
subsidiarity a proporcionality v příloze 
k Lisabonské smlouvě,

– s ohledem na Protokol o používání zásad 
subsidiarity a proporcionality připojený 
k Lisabonské smlouvě,

Or.  de
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Pozměňovací návrh 4
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že jsou občané Unie 
plně zastoupeni Evropským parlamentem 
a vnitrostátními parlamenty, které mají 
kompetence pro různé oblasti; potřebná 
parlamentarizace Evropské unie se proto 
musí opírat o dva pilíře – za prvé: o 
rozšíření pravomocí Evropského 
parlamentu ve vztahu ke všem 
rozhodnutím Unie, za druhé: o posílení 
pravomocí vnitrostátních parlamentů vůči 
jejich vládám,

B. vzhledem k tomu, že jsou občané na 
úrovni Unie bezprostředně zastoupeni v 
Evropském parlamentu a že jsou členské 
státy v Radě zastoupeny jednotlivými 
vládami, které se demokratickou cestou 
musí zodpovídat před vnitrostátními 
parlamenty (viz článek 12 Smlouvy o EU 
ve znění Lisabonské smlouvy); se proto 
potřebná parlamentarizace Evropské unie 
musí opírat o dva pilíře – za prvé: 
o rozšíření pravomocí Evropského 
parlamentu ve vztahu ke všem 
rozhodnutím Unie, za druhé: o posílení 
pravomocí vnitrostátních parlamentů vůči 
jejich vládám,

Or.  de

Pozměňovací návrh 5
Johannes Voggenhuber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že jsou občané Unie 
plně zastoupeni Evropským parlamentem 
a vnitrostátními parlamenty, které mají 
kompetence pro různé oblasti; potřebná 
parlamentarizace Evropské unie se proto 
musí opírat o dva pilíře – za prvé: 
o rozšíření pravomocí Evropského 
parlamentu ve vztahu ke všem 
rozhodnutím Unie, za druhé: o posílení 
pravomocí vnitrostátních parlamentů vůči 

B. vzhledem k tomu, že jsou občané Unie 
plně zastoupeni Evropským parlamentem 
a vnitrostátními parlamenty, které mají 
kompetence pro různé oblasti; potřebná 
parlamentarizace Evropské unie se proto 
musí opírat o dva pilíře – za prvé: 
o rozšíření pravomocí Evropského 
parlamentu ve vztahu ke všem 
rozhodnutím Unie, za druhé: o posílení 
kontroly a spolurozhodování
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jejich vládám, vnitrostátních parlamentů vůči jejich 
vládám,

Or.  de

Pozměňovací návrh 6
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že se v rámci fáze 
reflexe osvědčilo pořádání konferencí 
parlamentů věnovaných určitým tématům,
takže  je možné tohoto nástroje při 
svolávání nového konventu nebo při 
podobných příležitostech opět využít,

D. vzhledem k tomu, že se v rámci fáze 
reflexe osvědčilo pořádání konferencí 
parlamentů věnovaných určitým tématům 
měl by se případně používat tento 
instrument i v budoucnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva uděluje vnitrostátním 
parlamentům nové pravomoci, zejména s 
ohledem na zásadu subsidiarity, a vede je k 
tomu, aby se již v počáteční fázi zapojily 
do procesu formulování politik na úrovni 
Unie,

G. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva uděluje vnitrostátním 
parlamentům nové kompetence, zejména 
s ohledem na zásadu subsidiarity, a vede je 
k tomu, aby se již v počáteční fázi zapojily 
do procesu formulování politik na úrovni 
Unie,

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva uděluje vnitrostátním 
parlamentům nové pravomoci, zejména s 
ohledem na zásadu subsidiarity, a vede je k 
tomu, aby se již v počáteční fázi zapojily 
do procesu formulování politik na úrovni 
Unie,

G. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva uděluje vnitrostátním 
parlamentům nová pověření, zejména s 
ohledem na zásadu subsidiarity, a vede je 
k tomu, aby se již v počáteční fázi zapojily 
do procesu formulování politik na úrovni 
Unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Costas Botopoulos

Návrh usnesení
 Bod odůvodnění G 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva uděluje vnitrostátním 
parlamentům nové pravomoci, zejména s 
ohledem na zásadu subsidiarity, a vede je k 
tomu, aby se již v počáteční fázi zapojily 
do procesu formulování politik na úrovni 
Unie,

G. vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva uděluje vnitrostátním 
parlamentům nové pravomoci, zejména s 
ohledem na zásadu subsidiarity, a vede je k 
tomu, aby se již v počáteční fázi aktivně
zapojily do procesu formulování politik na 
úrovni Unie,

Or. el

Pozměňovací návrh 10
Costas Botopoulos

Návrh usnesení
 Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že prvotním úkolem a I. vzhledem k tomu, že prvotním úkolem a 
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funkcí Evropského parlamentu a 
vnitrostátních parlamentů je podílet se na 
legislativním rozhodování a zkoumat 
politické možnosti na vnitrostátní a
evropské úrovni, a vzhledem ke 
skutečnosti, že úzká spolupráce ve 
prospěch obecného dobra není v žádném 
případě zbytečná, zejména pokud jde o 
provádění práva Unie ve vnitrostátních 
právních předpisech,

funkcí Evropského parlamentu a 
vnitrostátních parlamentů je podílet se na 
legislativním rozhodování a zkoumat 
politické možnosti na vnitrostátní a 
evropské úrovni, a vzhledem ke 
skutečnosti, že úzká spolupráce ve 
prospěch evropského veřejného zájmu je 
nezbytná, zejména pokud jde o správné
provádění práva Unie ve vnitrostátních 
právních předpisech,

Or. el

Pozměňovací návrh 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá nová práva přiznávaná vnitrostátním 
parlamentům v Lisabonské smlouvě, jež je 
„Smlouvou parlamentů“, která posilují 
jejich úlohu v politickém procesu Evropské 
unie, a je toho názoru, že tato práva lze 
rozdělit do tří skupin:

1. vítá úkoly a práva přiznávaná 
vnitrostátním parlamentům v Lisabonské 
smlouvě, jež je „Smlouvou parlamentů“, 
které posilují jejich úlohu v politickém 
procesu Evropské unie, a je toho názoru, že 
je lze rozdělit do tří skupin:

Práva na informace o: Informace o:
- vyhodnocení politik prováděných v 
oblasti svobody, bezpečnosti a práva;

- vyhodnocení politik prováděných v 
oblasti svobody, bezpečnosti a práva;

- činnosti stálého výboru pro vnitřní 
bezpečnost;

- činnosti stálého výboru pro vnitřní 
bezpečnost;

- návrzích na úpravu smluv; - návrzích na úpravu smluv;

- žádostech o členství v Unii; - žádostech o členství v Unii;
- zjednodušeném řízení při úpravách 
Smlouvy (šest měsíců předem);

- zjednodušeném řízení při úpravách 
Smlouvy (šest měsíců předem);

- návrzích na doplňující opatření ke 
Smlouvě;

- návrzích na doplňující opatření ke 
Smlouvě;

Práva aktivně se podílet na: Aktivně se podílet na:

- řádném fungování Unie (obecné 
ustanovení),

- řádném fungování Unie (obecné 
ustanovení),

- dohledu nad Europolem a Eurojustem - dohledu nad Europolem a Eurojustem 
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spolu s Evropským parlamentem, spolu s Evropským parlamentem,
- dohodách o změně Smlouvy, - dohodách o změně Smlouvy,

Práva vznášet námitky proti: Vznášet námitky proti:
- předpisům, které nejsou v souladu se 
zásadou subsidiarity, a to prostřednictvím 
postupů „žluté karty“ a „oranžové karty“,

- předpisům, které nejsou v souladu se 
zásadou subsidiarity, a to prostřednictvím 
postupů „žluté karty“ a „oranžové karty“,

- úpravám Smlouvy ve zjednodušeném 
řízení,

- úpravám Smlouvy ve zjednodušeném 
řízení,

- opatřením soudní spolupráce v 
občanskoprávních věcech (rodinné právo),

- opatřením soudní spolupráce v 
občanskoprávních věcech (rodinné právo),

- porušení zásady subsidiarity, a to žalobou 
u Soudního dvora (umožňují-li to 
vnitrostátní předpisy);

- porušení zásady subsidiarity, a to žalobou 
u Soudního dvora (umožňují-li to 
vnitrostátní předpisy);

Or.  de

Pozměňovací návrh 12
Costas Botopoulos

Návrh usnesení
Bod 2 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. s uspokojením konstatuje, že jeho vztahy 
s vnitrostátními parlamenty se v posledních 
letech příznivě rozvíjely, zejména 
prostřednictvím následujících forem 
společných činností:

2. s uspokojením konstatuje, že jeho vztahy 
s vnitrostátními parlamenty se v posledních 
letech rozvíjely značně příznivě, i když 
prozatím ne v takové míře, jak by bylo 
třeba, zejména prostřednictvím 
následujících forem společných činností:

Or. el

Pozměňovací návrh 13
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 2 - návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. s uspokojením konstatuje, že jeho vztahy 2. s uspokojením konstatuje, že jeho vztahy 
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s vnitrostátními parlamenty se v posledních 
letech příznivě rozvíjely, zejména 
prostřednictvím následujících forem 
společných činností:

s vnitrostátními parlamenty a jejich členy 
se v posledních letech příznivě rozvíjely, 
zejména prostřednictvím následujících 
forem společných činností
Činnosti:

Or.  de

Pozměňovací návrh 14
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 2 - odrážka -1 (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– setkání vnitrostátních parlamentů k 
horizontálním tématům, překračujícím 
rámec výborů;

Or.  de

Pozměňovací návrh 15
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. je toho názoru, že by se měly vytvořit 
nové formy dialogu mezi Evropským
parlamentem a vnitrostátními parlamenty 
před legislativním procesem a po něm;

3. je toho názoru, že by se měly vytvořit 
nové formy dialogu mezi Evropským 
parlamentem a vnitrostátními parlamenty 
před legislativním procesem a po něm
s cílem dosáhnout výrazné legislativní 
koherence a koheze na úrovni Evropské 
unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3a. důrazně žádá, aby vnitrostátní 
parlamenty zvýšily své úsilí vedoucí 
k tomu, aby evropské vlády doložily, jak 
nakládají s prostředky z EU fondů; vyzývá 
vnitrostátní parlamenty, aby prozkoumaly 
kvalitu posouzení dopadů a způsob, jak 
jednotlivé vlády převádějí EU zákony do 
vnitrostátních předpisů a provádějí 
politiku EU a programy financování na 
úrovni státu, regionů a místních úřadů; 
požaduje, aby vnitrostátní parlamenty 
přísně sledovaly zprávy národních 
akčních plánů lisabonské agendy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Andrzej Wielowieyski

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. považuje za nutné podporovat 
vnitrostátní parlamenty v přezkoumání 
návrhů právních předpisů před tím, než je 
projedná zákonodárný orgán Unie;

považuje za nutné podporovat vnitrostátní 
parlamenty v přezkoumání návrhů 
právních předpisů před tím, než je projedná 
zákonodárný orgán Unie; stejně jako 
efektivní dohled jejich vlád, když jednají 
v Radě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. považuje za nutné podporovat
vnitrostátní parlamenty v přezkoumání 
návrhů právních předpisů před tím, než je 
projedná zákonodárný orgán Unie;

4. považuje za přiměřené nabídnout
vnitrostátním parlamentům podporu v 
přezkoumání návrhů právních předpisů 
před tím, než je projedná zákonodárný 
orgán Unie;

Or.  de

Pozměňovací návrh 19
Costas Botopoulos

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že setkání předsedů 
specializovaných výborů Evropského 
parlamentu a vnitrostátních parlamentů, 
jako např. zasedání předsedů Výboru pro 
zahraniční věci a Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci, jsou z 
důvodu omezeného počtu účastníků také 
nástrojem na sdílení informací a výměnu 
názorů ;

6. konstatuje, že setkání předsedů 
specializovaných výborů Evropského 
parlamentu a vnitrostátních parlamentů, 
jako např. zasedání předsedů Výboru pro 
zahraniční věci, Výboru pro ústavní 
záležitosti a Výboru pro občanské svobody, 
spravedlnost a vnitřní věci, jsou z důvodu 
omezeného počtu účastníků také nástrojem 
na sdílení informací a výměnu názorů ;

Or. el

Pozměňovací návrh 20
Costas Botopoulos

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uvítal by v této souvislosti inovace na 8. uvítal by v této souvislosti inovace na 
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úrovni vnitrostátních parlamentů, například 
pokud by poslanci Evropského 
parlamentu získali právo jednou ročně na 
pozvání vystoupit na plenárních 
zasedáních vnitrostátních parlamentů,
účastnit se jako poradci zasedání výborů 
pro evropské záležitosti, účastnit se 
zasedání specializovaných výborů, pokud 
se na nich projednávají významné aspekty 
právních předpisů EU, nebo se jako 
poradci účastnit zasedání příslušných 
politických skupin;

úrovni vnitrostátních parlamentů, například 
pokud by předsedové speciálních výborů 
Evropského parlamentu získali právo
jednou ročně na pozvání vystoupit na 
zasedáních odpovídajících výborů 
vnitrostátních parlamentů a poslanci  
Evropského parlamentu na pozvání 
vystoupit na plenárních zasedáních 
vnitrostátních parlamentů, účastnit se jako 
poradci zasedání výborů pro evropské 
záležitosti, účastnit se zasedání 
specializovaných výborů, pokud se na nich 
projednávají významné aspekty právních 
předpisů EU, nebo se jako poradci účastnit 
zasedání příslušných politických skupin;

Or. el

Pozměňovací návrh 21
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. uvítal by v této souvislosti inovace na 
úrovni vnitrostátních parlamentů, například 
pokud by poslanci Evropského parlamentu
získali právo jednou ročně vystoupit na 
plenárních zasedáních vnitrostátních 
parlamentů, účastnit se jako poradci 
zasedání výborů pro evropské záležitosti, 
účastnit se zasedání specializovaných 
výborů, pokud se na nich projednávají 
významné aspekty právních předpisů EU, 
nebo se jako poradci účastnit zasedání 
příslušných politických skupin;

8. uvítal by v této souvislosti inovace na 
úrovni vnitrostátních parlamentů, například 
pokud by vnitrostátní parlamenty 
umožnily poslancům Evropského 
parlamentu vystoupit na zasedáních, 
účastnit se jako poradci zasedání výborů 
pro evropské záležitosti, účastnit se 
zasedání specializovaných výborů, pokud 
se na nich projednávají významné aspekty 
právních předpisů EU, nebo se jako 
poradci účastnit zasedání příslušných
politických skupin Evropského 
parlamentu;

Or.  de
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Pozměňovací návrh 22
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. doporučuje přezkoumat, zda lze pro 
specializované výbory EP vyčlenit
rozpočtové prostředky na pořádání 
zasedání s příslušnými výbory 
vnitrostátních parlamentů a zda lze vytvořit 
technické předpoklady pro pořádání 
videokonferencí mezi zpravodaji 
specializovaných výborů vnitrostátních 
parlamentů a Evropským parlamentem;

9. doporučuje vyčlenit dostatečné
rozpočtové prostředky pro pořádání 
zasedání specializovaných výborů s 
příslušnými výbory vnitrostátních 
parlamentů stejně jako zpravodajů 
Evropského parlamentu a stínových 
zpravodajů s odpovídajícími protějšky ve 
vnitrostátních parlamentech a doporučuje 
přezkoumat, zda lze vytvořit technické 
předpoklady pro pořádání videokonferencí 
mezi zpravodaji specializovaných výborů 
vnitrostátních parlamentů a Evropským 
parlamentem;

Or.  de

Pozměňovací návrh 23
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. věří, že pravomoci vnitrostátních 
parlamentů s ohledem na dodržování 
zásady subsidiarity, stanovené 
Lisabonskou smlouvou, umožní ovlivňovat 
a přezkoumávat evropské právní předpisy v 
rané fázi, což přispěje ke zkvalitnění 
legislativní činnosti na úrovni Evropské 
unie;

10. věří, že pravomoci vnitrostátních 
parlamentů s ohledem na dodržování 
zásady subsidiarity, stanovené 
Lisabonskou smlouvou, umožní ovlivňovat 
a přezkoumávat evropské právní předpisy 
v rané fázi, což přispěje ke zkvalitnění 
legislativní činnosti stejně jako ke zlepšení 
sbližování právních předpisů  na úrovni 
Evropské unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Costas Botopoulos

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. konstatuje, že vnitrostátní parlamenty 
získávají poprvé jasně vymezenou úlohu v 
otázkách Evropské unie, která je odlišena 
od úlohy jejich vnitrostátních vlád a která 
přivádí Unii blíže k občanům;

11. konstatuje, že vnitrostátní parlamenty 
získávají poprvé institucionalizovanou
úlohu v otázkách Evropské unie, která je 
odlišena od úlohy jejich vnitrostátních 
vlád, podporuje intenzivnější 
demokratickou kontrolu a přivádí Unii 
blíže k občanům;

Or. el

Pozměňovací návrh 25
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. připomíná, že dohled vnitrostátních 
parlamentů nad vnitrostátními vládami 
musí být v první řadě vykonáván v souladu 
s příslušnými ústavními pravidly;

12. připomíná, že dohled vnitrostátních 
parlamentů nad vnitrostátními vládami 
musí být v první řadě vykonáván v souladu 
s příslušnými ústavními pravidly;
konstatuje ale také, že účinné plnění 
tohoto úkolu jako výrazné součásti zásady 
participativní demokracie se stalo 
předpokladem legality práce Unie;

Or.  de

Pozměňovací návrh 26
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. připomíná, že dohled vnitrostátních 
parlamentů nad vnitrostátními vládami 
musí být v první řadě vykonáván v souladu 
s příslušnými ústavními pravidly;

připomíná, že dohled vnitrostátních 
parlamentů nad vnitrostátními vládami 
musí být v první řadě vykonáván v souladu 
s příslušnými ústavními pravidly a 
právními předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13a. Doporučuje, aby Konference 
předsedů podle návrhu Výboru pro 
ústavní záležitosti iniciovala nebo přijala 
formy a mechanismy pro rozšířenou/ 
pokročilou spolupráci mezi Evropským 
parlamentem a jedním nebo více 
vnitrostátními parlamenty, pokud jde o 
dodržování principu reciprocity;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Adrian Severin

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17a. V případech, kdy vnitrostátní 
parlamenty mají účinnější nástroje 
politického řízení a kontroly výkonných 
institucí, které mají rozhodovací 
pravomoci a kompetenci v oblastech 
důležitých pro kohezi a koherenci EU, 
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stanoví Evropský parlament odpovídající 
prostředky spolupráce, a umožní tak 
koordinaci přístupu k těmto vnitrostátním 
parlamentům;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Jo Leinen

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je toho názoru, že do přípravy zasedání 
COSAC a účasti na nich by měly být více 
zapojeny jeho specializované výbory; má 
za to, že jeho delegace by měla být vedena 
předsedou Výboru pro ústavní záležitosti a 
skládat se z předsedů a zpravodajů 
specializovaných výborů příslušných pro 
body jednání zařazené do programu 
příslušného zasedání COSAC; považuje za 
žádoucí, aby o průběhu a závěrech 
zasedání COSAC byla pravidelně 
informována Konference předsedů a 
jedenkrát za rok poslanci;

22. je toho názoru, že do přípravy zasedání 
COSAC a účasti na nich by měly být více 
zapojeny jeho specializované výbory; má 
za to, že jeho delegace by měla být vedena 
předsedou Výboru pro ústavní záležitosti a 
skládat se z předsedů a zpravodajů 
specializovaných výborů příslušných pro 
body jednání zařazené do programu 
příslušného zasedání COSAC; považuje za 
žádoucí, aby o průběhu a závěrech 
zasedání COSAC byla pravidelně 
informována Konference předsedů a po 
každé schůzce poslanci;

Or.  de
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