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Pozměňovací návrh 85
Hanne Dahl

Jednací řád Parlamentu
Pozměňovací návrh týkající se celého textu

Původní znění Pozměňovací návrh

Pozměňovací návrh týkající se celého textu 
nezahrnuje žádné články související 
s Lisabonskou smlouvou do doby, než bude 
dokončen proces ratifikace.

Or. en

Odůvodnění

Tyto články lze přijmout pouze tehdy, pokud bude dokončen proces ratifikace Lisabonské 
smlouvy, a až tehdy, kdy bude tento proces dokončen. Aniž je dotčena případná přípravná 
práce a diskuse ve výboru, bude pro její shrnutí a dokončení příštím Parlamentem dostatek 
času mezi dokončením procesu ratifikace a dnem možného vstupu nové smlouvy v platnost.

Pozměňovací návrh 86
Hanne Dahl

Jednací řád Parlamentu
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Parlament může stanovit pravidla 
průhlednosti týkající se finančních zájmů 
poslanců, která jsou uvedena v příloze 
k tomuto jednacímu řádu1.

1. Parlament stanoví pravidla průhlednosti 
týkající se finančních zájmů poslanců, 
která jsou uvedena v příloze k tomuto 
jednacímu řádu.

Or. en

Odůvodnění

Příloha již existuje, a Parlament proto může ukázat sílu svého odhodlání, pokud jde o otázku 
transparentnosti. V souladu s tímto závazkem by v příloze mělo být uvedeno, že ústní 
informace podávané členským státem a přiznávající finanční zájem se zaznamenává do 
zápisu, což se děje již v případě jakékoli intervence v plénu, a musí být výslovně uvedeny na 
                                               
1 Viz příloha I.
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úrovni výboru při přednesení návrhu zpravodajem.

Pozměňovací návrh 87
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Čl. 10 a – odst. 1 (nový)
Čl. 10 a – odst. 2 (nový) (*)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 10 a
Pozorovatelé

1. Byla-li podepsána smlouva 
o přistoupení státu k Evropské unii, může 
předseda po té, co získá souhlas 
Konference předsedů, vyzvat parlament 
přistupujícího členského státu, aby ze 
svého středu vybral určitý počet 
pozorovatelů odpovídající počtu 
budoucích křesel v Evropském 
parlamentu přidělených tomuto státu.
Tito pozorovatelé se účastní do doby 
vstupu smlouvy o přistoupení v platnost 
jednání Parlamentu a jsou oprávněni 
hovořit ve výborech a politických 
skupinách. Nemají však právo hlasovat či 
kandidovat na funkce v rámci 
Parlamentu. Jejich účast nemá na 
jednání Parlamentu žádný právní dopad.
Pokud jde o využívání zařízení 
Parlamentu a náhradu výloh vzniklých při 
jejich činnosti jako pozorovatelů, je jejich 
postavení srovnatelné s postavením 
poslance Parlamentu.
2. (*) Odstavec 1 se použije obdobně do 
doby, než vstoupí v platnost opatření1, na 
jehož základě se některým členským 
státům přidělí určitý počet dalších křesel 
v Parlamentu do skončením sedmého 
volebního období. Dotčené členské státy 
budou vyzvány, aby jakožto pozorovatele 
stanovily kandidáty, kteří by byli zvoleni, 
kdyby byla dodatečná křesla přidělena již 
v době předchozích evropských voleb.
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____________________________
1 V souladu se závěry Evropské rady ze dne 11. a 
12. prosince 2008

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Alain Lamassoure, Adrian Severin, Enrique Barón Crespo, Carlos Carnero González, 
Íñigo Méndez de Vigo

Jednací řád Parlamentu
Článek 10 a (nový) (*)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 10 a (*)
Na základě příslušného prohlášení 
Evropské rady z prosince 2008 se po 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost 
začlení do Evropského parlamentu 18 
dalších poslanců se statusem 
pozorovatele, a to v důsledku rozdílu mezi 
složením stanoveným pro evropské volby 
2009 a složením uvedeným v prohlášeních 
připojených k závěrečnému aktu 
mezivládní konference z roku 2007.
Tito poslanci se statusem pozorovatele 
budou požívat veškerých výsad poslanců 
Evropského parlamentu, jakmile bude 
upraveno primární právo Unie ve smyslu 
uvedeném v prohlášení Evropské rady 
z prosince 2008.
Stanovení poslanců se statusem 
pozorovatele bude provedeno v souladu 
s volebními právními předpisy každého 
dotčeného členského státu, a to nejpozději 
do 30 dnů od zveřejnění Lisabonské 
smlouvy v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Or. es



PE421.322v01-00 6/71 AM\773817CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 89
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Jednací řád Parlamentu
Čl. 24 – odst. 4 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

4a. Konference předsedů je orgánem 
příslušným pro organizaci strukturované 
konzultace s evropskou občanskou 
společností o velkých tématech evropské 
politické agendy. Předsednictvo jmenuje 
místopředsedu, jehož úkolem je provádění 
této konzultace. Místopředseda podává 
konferenci předsedů pravidelné zprávy o 
své činnosti v této oblasti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Čl. 28 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Kterýkoli poslanec může klást otázky 
týkající se práce předsednictva, Konference 
předsedů a kvestorů. Takové otázky se 
předkládají předsedovi písemně a do třiceti 
dnů od předložení se spolu s odpovědí 
zveřejní ve Věstníku Parlamentu.

2. Kterýkoli poslanec může klást otázky 
týkající se práce předsednictva, Konference 
předsedů a kvestorů. Takové otázky se 
předkládají předsedovi písemně, oznámí se 
poslancům a do třiceti dnů od předložení 
se spolu s odpovědí zveřejní na 
internetových stránkách Parlamentu.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 1 návrhu zprávy (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000))

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje skutečnost, že Věstník již neexistuje.
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Pozměňovací návrh 91
Íñigo Méndez de Vigo

Jednací řád Parlamentu
Článek 30 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 30a
Meziskupiny

Jednotliví poslanci mohou vytvářet 
meziskupiny, jež mohou hrát významnou 
neformální úlohu při podpoře výměny 
názorů na specifické otázky napříč 
různými politickými skupinami. Tyto 
meziskupiny jsou složeny z poslanců, jež 
jsou členy různých parlamentních výborů, 
a podporují kontakty mezi poslanci 
a občanskou společností.
Meziskupiny nesmí vyvíjet žádnou 
činnost, která by mohla vést k záměně 
s oficiálními činnostmi Parlamentu nebo 
jeho orgánů. Budou-li splněny podmínky 
stanovené v článcích o zřizování 
meziskupin, tak jak je přijalo 
předsednictvo, usnadňují politické 
skupiny činnost meziskupin tím, že jim 
poskytne logistickou podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Kathy Sinnott

Jednací řád Parlamentu
Článek 30 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 30a
Meziskupiny

Jednotliví poslanci mohou vytvářet 
meziskupiny, jež mohou hrát významnou 
neformální úlohu při podpoře výměny 
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názorů na specifické otázky napříč 
různými politickými skupinami. Tyto 
meziskupiny jsou složeny z poslanců, jež 
jsou členy různých parlamentních výborů, 
a podporují kontakty mezi poslanci 
a občanskou společností.
Meziskupiny nesmí vyvíjet žádnou 
činnost, která by mohla vést k záměně 
s oficiálními činnostmi Parlamentu nebo 
jeho orgánů. Budou-li splněny podmínky 
stanovené v článcích o zřizování 
meziskupin, tak jak je přijalo 
předsednictvo, usnadňují politické 
skupiny činnost meziskupin tím, že jim 
poskytne logistickou podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Richard Howitt

Jednací řád Parlamentu
Článek 30 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 30
Meziskupiny

Jednotliví poslanci mohou vytvářet 
meziskupiny, jež mohou hrát významnou 
neformální úlohu při podpoře výměny
názorů na specifické otázky napříč 
různými politickými skupinami. Tyto 
meziskupiny jsou složeny z poslanců, jež 
jsou členy různých parlamentních výborů, 
a podporují kontakty mezi poslanci 
a občanskou společností.
Meziskupiny nesmí vyvíjet žádnou 
činnost, která by mohla vést k záměně 
s oficiálními činnostmi Parlamentu nebo 
jeho orgánů. Budou-li splněny podmínky 
stanovené v článcích o zřizování 
meziskupin, tak jak je přijalo 
předsednictvo, usnadňují politické 
skupiny činnost meziskupin tím, že jim 
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poskytne logistickou podporu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nastiňuje úlohu a význam meziskupin při podpoře spolupráce 
napříč stranami, výbory a občanskou společností o určitých otázkách a naznačuje také, jak by 
měly být meziskupiny podporovány v souladu s pravidly přijatými předsednictvem.

Pozměňovací návrh 94
Costas Botopoulos

Jednací řád Parlamentu
Článek 34 (*)

Původní znění Pozměňovací návrh

Posuzování dodržování základních práv, 
zásady subsidiarity a proporcionality, 
právního státu a finančních dopadů

Dodržování Listiny základních práv 
Evropské unie

Během posuzování legislativního návrhu 
věnuje Parlament zvláštní pozornost 
dodržování základních práv, a zejména 
tomu, zda je právní akt v souladu 
s Chartou základních práv Evropské unie, 
se zásadou subsidiarity a proporcionality 
a s právním státem. Dále, pokud má návrh 
finanční dopady, Parlament posuzuje, zda 
jsou k dispozici dostatečné finanční 
prostředky.

1. Parlament při všech svých činnostech 
plně dodržuje základní práva ve smyslu 
Listiny základních práv Evropské unie.

Parlament také plně dodržuje práva a 
zásady zakotvené v článku 2 a v čl. 6 
odst. 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii.
2. Pokud příslušný výbor, politická 
skupina nebo alespoň čtyřicet poslanců 
zastává názor, že návrh právního aktu či 
jeho část není v souladu s právy 
zakotvenými v Listině základních práv 
Evropské unie, bude věc na jejich žádost 
postoupena výboru příslušnému k výkladu 
Listiny základních práv. Stanovisko 
tohoto výboru se připojí ke zprávě 
příslušného výboru jako příloha.
Pokud příslušný výbor rozhodne, že byla 
porušena práva zakotvená v Listině, vrátí 
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se návrh právního aktu zpět jeho
předkladateli.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá znění pozměňovacího návrhu 2 návrhu zprávy 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Odůvodnění

Poslední věta se vkládá pro větší význam stanoviska výboru.

Pozměňovací návrh 95
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Článek 36 a (nový) (*)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 36a (*)
Dodržování zásad subsidiarity 

a proporcionality
1. Během posuzování návrhu 
legislativního aktu věnuje Parlament 
zvláštní pozornost dodržování zásad 
subsidiarity a proporcionality. S výjimkou 
naléhavých případů uvedených v článku 4 
Protokolu o úloze vnitrostátních 
parlamentů v Evropské unii nesmí 
Parlament ukončit první čtení dříve, než 
vyprší lhůta osmi týdnů stanovená v 
článku 6 Protokolu o používání zásad 
subsidiarity a proporcionality.
2. Výbor příslušný k otázkám uvedeným 
v odstavci 1 se může na žádost příslušného 
výboru nebo z vlastního podnětu 
rozhodnout, že vypracuje doporučení 
týkající se jakéhokoli návrhu 
legislativního aktu.
3. Jestliže vnitrostátní parlament zašle 
předsedovi EP odůvodněné stanovisko 
v souladu s článkem 3 Protokolu o úloze 
vnitrostátních parlamentů v Evropské unii 
a s článkem 6 Protokolu o používání 
zásad subsidiarity a proporcionality, bude 
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tento dokument předán příslušnému 
výboru a pro informaci postoupen výboru 
odpovědnému za dodržování zásady 
subsidiarity. Pokud Parlament obdrží 
odůvodněné stanovisko poté, co příslušný 
výbor svou zprávu přijal, bude toto 
stanovisko předáno před hlasováním všem 
poslancům jako dokument pro zasedání. 
Předseda příslušného výboru může 
požádat o předání této věci zpět výboru.
4. Pokud odůvodněná stanoviska týkající 
se nesouladu návrhu legislativního aktu 
se zásadou subsidiarity představují 
alespoň třetinu všech hlasů přidělených 
vnitrostátním parlamentům nebo, 
v případě návrhu legislativního aktu 
předloženého na základě článku 76 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
čtvrtinu těchto hlasů, přijme Parlament 
rozhodnutí teprve tehdy, až autor návrhu 
uvede, jak hodlá postupovat.
5. Pokud odůvodněná stanoviska týkající 
se nesouladu návrhu legislativního aktu 
se zásadou subsidiarity představují 
v rámci řádného legislativního postupu 
alespoň prostou většinu hlasů přidělených 
vnitrostátním parlamentům, výbor 
odpovědný za dodržování zásady 
subsidiarity po zvážení odůvodněných 
stanovisek předložených vnitrostátními 
parlamenty a Komisí buď doporučí 
Parlamentu, aby návrh z důvodu porušení 
zásady subsidiarity zamítnul, nebo 
předloží Parlamentu jakékoli jiné 
doporučení, které může navrhovat změny 
týkající se dodržování zásady subsidiarity.
Doporučení se předkládá Parlamentu k 
rozpravě a hlasování. Pokud Evropský 
parlament většinou odevzdaných hlasů 
přijme doporučení k zamítnutí návrhu, 
prohlásí předseda proces za ukončený. 
Pokud Parlament návrh nezamítne, 
proces pokračuje a zohlední se všechna 
doporučení, která Parlament schválil.
6. Pokud Výbor regionů předá 
Parlamentu stanovisko, ve kterém 
vyjadřuje nesouhlas s navrhovaným 
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legislativním aktem z důvodu porušení 
zásady subsidiarity, postoupí Parlament 
stanovisko příslušnému výboru a výboru 
odpovědnému za otázky uvedené 
v odstavci 1. Tento výbor může předložit 
doporučení, o nichž se bude hlasovat před 
ukončením prvního čtení.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje a částečně přebírá znění pozměňovacího návrhu 5 
návrhu zprávy (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Odůvodnění

Zavádí do jednacího řádu nové postupy pro vnitrostátní parlamenty, pokud jde o dodržování 
zásady subsidiarity (postup „žluté karty“ a „oranžové karty“). 
V souladu s článkem 8 Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcionality může 
Výbor regionů podat žalobu pro porušení zásady subsidiarity. Proto by měl Parlament 
důkladně zvážit každé stanovisko Výboru regionů, v němž jsou uvedeny výhrady k 
navrhovanému aktu v souvislosti s touto zásadou.

Pozměňovací návrh 96
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Jednací řád Parlamentu
Článek 36 a (nový) (*)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 36a (*)
Posuzování dodržování zásad subsidiarity 

a proporcionality
1. Během posuzování návrhu právního 
aktu věnuje Parlament zvláštní pozornost 
dodržování zásad subsidiarity a 
proporcionality. S výjimkou naléhavých 
případů uvedených v článku 4 Protokolu 
o úloze vnitrostátních parlamentů v 
Evropské unii nesmí Parlament ukončit 
první čtení dříve, než vyprší lhůta osmi 
týdnů stanovená v článku 6 Protokolu o 
používání zásad subsidiarity a 
proporcionality.
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2. Výbor příslušný k otázkám uvedeným v 
odstavci 1 se může na žádost příslušného 
výboru nebo z vlastního podnětu 
rozhodnout, že vypracuje doporučení 
týkající se jakéhokoli návrhu právního 
aktu.
3. Jestliže vnitrostátní parlament zašle 
předsedovi EP odůvodněné stanovisko 
v souladu s článkem 3 Protokolu o úloze 
vnitrostátních parlamentů v Evropské unii 
a s článkem 6 Protokolu o používání 
zásad subsidiarity a proporcionality, bude 
tento dokument předán příslušnému 
výboru a pro informaci postoupen výboru 
odpovědnému za dodržování zásady 
subsidiarity. Pokud Parlament obdrží 
odůvodněné stanovisko poté, co příslušný 
výbor svou zprávu přijal, bude toto 
stanovisko předáno před hlasováním všem 
poslancům jako dokument pro zasedání. 
Předseda příslušného výboru může 
požádat o předání této věci zpět výboru.
4. Pokud odůvodněná stanoviska týkající 
se nesouladu návrhu legislativního aktu 
se zásadou subsidiarity představují 
alespoň třetinu všech hlasů přidělených 
vnitrostátním parlamentům nebo, 
v případě návrhu legislativního aktu 
předloženého na základě článku 76 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
čtvrtinu těchto hlasů, přijme Parlament 
rozhodnutí teprve tehdy, až autor návrhu 
uvede, jak hodlá postupovat.
5. Pokud odůvodněná stanoviska týkající 
se nesouladu návrhu legislativního aktu 
se zásadou subsidiarity představují 
v rámci řádného legislativního postupu 
alespoň prostou většinu hlasů přidělených 
vnitrostátním parlamentům, výbor 
odpovědný za dodržování zásady 
subsidiarity po zvážení odůvodněných 
stanovisek předložených vnitrostátními 
parlamenty a Komisí buď doporučí 
Parlamentu, aby návrh z důvodu porušení 
zásady subsidiarity zamítnul, nebo 
předloží Parlamentu jakékoli jiné 
doporučení, které může navrhovat změny 
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týkající se dodržování zásady subsidiarity.
Doporučení se předkládá Parlamentu k 
rozpravě a hlasování. Pokud Parlament 
většinou odevzdaných hlasů přijme 
doporučení k zamítnutí návrhu nebo 
pokud se proti návrhu postaví 55% většina 
členů Rady, prohlásí předseda proces za 
ukončený. Pokud Parlament návrh 
nezamítne, proces pokračuje a zohlední se 
všechna doporučení, která Parlament 
schválil.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá znění pozměňovacího návrhu 5 návrhu zprávy 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Pozměňovací návrh 97
Andrew Duff

Jednací řád Parlamentu
Článek 36 a (nový) (*)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 36a (*)
Posuzování dodržování zásad subsidiarity 

a proporcionality
1. Během posuzování návrhu právního 
aktu věnuje Parlament zvláštní pozornost 
dodržování zásad subsidiarity a 
proporcionality. S výjimkou naléhavých 
případů uvedených v článku 4 Protokolu 
1 o úloze vnitrostátních parlamentů 
v Evropské unii nesmí Parlament ukončit 
první čtení dříve, než vyprší lhůta osmi 
týdnů stanovená v článku 6 Protokolu 2 
o používání zásad subsidiarity 
a proporcionality.
2. Výbor příslušný k otázkám uvedeným 
v odstavci 1 se může na žádost příslušného 
výboru nebo z vlastního podnětu 
rozhodnout, že vypracuje doporučení 
týkající se jakéhokoli návrhu právního 
aktu.
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Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá znění pozměňovacího návrhu 5 návrhu zprávy 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh rozděluje postupy pro provedení kontroly subsidiarity do různých 
fází.

Pozměňovací návrh 98
Andrew Duff

Jednací řád Parlamentu
Článek 36 b (nový) (*)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 36b (*)
Odůvodněná stanoviska

1. Jestliže vnitrostátní parlament zašle 
předsedovi EP odůvodněné stanovisko 
v souladu s článkem 3 Protokolu 1 o úloze 
vnitrostátních parlamentů v Evropské unii 
a s článkem 6 Protokolu 2 o používání 
zásad subsidiarity a proporcionality, bude 
tento dokument předán příslušnému 
odvětvovému výboru a pro informaci
postoupen výboru odpovědnému za 
dodržování zásady subsidiarity. Tyto 
výbory zohlední odůvodněné stanovisko v 
souladu čl. 7 odst. 1 Protokolu 2. Pokud 
Parlament obdrží odůvodněné stanovisko 
poté, co příslušný výbor svou zprávu 
přijal, bude toto stanovisko předáno před 
hlasováním všem poslancům jako 
dokument pro zasedání. Předseda 
příslušného odvětvového výboru může 
požádat o předání této věci zpět výboru.
2. Pokud odůvodněná stanoviska týkající 
se nesouladu návrhu legislativního aktu 
se zásadou subsidiarity představují v 
souladu s čl. 7 odst. 2 Protokolu 2 alespoň 
třetinu všech hlasů přidělených 
vnitrostátním parlamentům nebo, 
v případě návrhu legislativního aktu 
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předloženého na základě článku 76 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
čtvrtinu těchto hlasů, přijme Parlament 
rozhodnutí teprve tehdy, až autor návrhu 
uvede, jak hodlá postupovat.
3. Jestliže tato odůvodněná stanoviska 
představují v souladu s čl. 7 odst. 3 
Protokolu 2 alespoň prostou většinu hlasů 
přidělených vnitrostátním parlamentům, 
výbor odpovědný za dodržování zásady 
subsidiarity po té, co poskytne 
příslušnému výboru příležitost 
k vyjádření, zváží odůvodněná stanoviska 
předložená vnitrostátními parlamenty 
a Komisí. Dříve, než výbor ukončí první 
čtení, buď doporučí Parlamentu, aby 
návrh z důvodu porušení zásady 
subsidiarity zamítnul, nebo předloží 
Parlamentu jakékoli jiné doporučení, 
které může navrhovat změny týkající se 
dodržování zásady subsidiarity.
Doporučení se předkládá Parlamentu k 
rozpravě a hlasování. Pokud Parlament 
většinou odevzdaných hlasů přijme 
doporučení k zamítnutí návrhu nebo 
pokud se proti návrhu postaví 55% většina 
členů Rady, prohlásí předseda proces za 
ukončený. Pokud Parlament návrh 
nezamítne, proces pokračuje a zohlední se 
všechna doporučení, která Parlament 
schválil.
4. Pokud Výbor regionů předá 
Parlamentu stanovisko, ve kterém 
vyjadřuje nesouhlas s navrhovaným 
právním aktem z důvodu porušení zásady 
subsidiarity, postoupí Parlament 
stanovisko příslušnému odvětvovému 
výboru a výboru odpovědnému za 
dodržování zásady subsidiarity. Výbor 
odpovědný za dodržování zásady 
subsidiarity může předložit doporučení, o 
nichž se bude hlasovat před ukončením 
prvního čtení.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá znění pozměňovacího návrhu 5 návrhu zprávy 
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(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh pokračuje v popisu postupů, jež musí Parlament přijmout, aby 
náležitě dostál svým povinnostem podle nových pravidel o subsidiaritě.

Pozměňovací návrh 99
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Jednací řád Parlamentu
Čl. 39 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Parlament může požádat Komisi, aby 
předložila vhodný návrh na přijetí nového 
aktu nebo změnu stávajícího aktu, podle 
čl. 192 druhého pododstavce Smlouvy 
o ES, přijetím usnesení na základě zprávy 
z vlastního podnětu od příslušného výboru. 
Usnesení se přijímá většinou hlasů všech 
poslanců Parlamentu. Parlament může 
zároveň stanovit lhůtu pro předložení 
takového návrhu.

1. Parlament může požádat Komisi, aby 
předložila vhodný návrh na přijetí nového 
aktu nebo změnu stávajícího aktu, podle 
čl. 192 druhého pododstavce Smlouvy 
o ES, přijetím usnesení na základě zprávy 
z vlastního podnětu od příslušného výboru. 
Usnesení se přijímá většinou hlasů všech 
poslanců Parlamentu při závěrečném 
hlasování. Parlament může zároveň 
stanovit lhůtu pro předložení takového 
návrhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Klaus-Heiner Lehne

Jednací řád Parlamentu
Čl. 39 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Parlament může požádat Komisi, aby 
předložila vhodný návrh na přijetí nového 
aktu nebo změnu stávajícího aktu, podle 
čl. 192 druhého pododstavce Smlouvy 
o EU, přijetím usnesení na základně zprávy 
z vlastního podnětu od příslušného výboru. 
Usnesení se přijímá většinou hlasů všech 
poslanců Parlamentu. Parlament může 
zároveň stanovit lhůtu pro předložení 

1. Parlament může požádat Komisi, aby 
předložila vhodný návrh na přijetí nového 
aktu nebo změnu stávajícího aktu, podle 
čl. 192 druhého pododstavce Smlouvy 
o EU, přijetím usnesení na základně zprávy 
z vlastního podnětu od příslušného výboru. 
Usnesení se přijímá při závěrečném 
hlasování většinou hlasů všech poslanců 
Parlamentu. Parlament může zároveň 
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takového návrhu. stanovit lhůtu pro předložení takového 
návrhu.

Or. de

Pozměňovací návrh 101
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Článek 41 (*)

Původní znění Pozměňovací návrh

Konzultace týkající se podnětů členských 
států

Legislativní postupy týkající se podnětů 
členských států

1. Podněty členských států podle čl. 67 
odst. 1 Smlouvy o ES nebo čl. 34 odst. 2 
a článku 42 Smlouvy o EU se projednávají 
v souladu s tímto článkem a články 34 až 
37, 40 a 51 jednacího řádu.

1. Podněty členských států podle článku 76 
Smlouvy o fungování Evropské unie se 
projednávají v souladu s tímto článkem 
a články 34 až 37, 40 a 51 jednacího řádu.

2. Příslušný výbor může vyzvat zástupce 
členského státu, aby přednesl svůj podnět 
výboru. Zástupce může doprovázet 
předseda Rady.

2. Příslušný výbor může vyzvat zástupce 
členských států, aby přednesli svůj podnět 
výboru. Zástupce může doprovázet 
předseda Rady.

3. Před hlasováním se příslušný výbor 
dotáže Komise, zda k podnětu zaujala 
stanovisko, a pokud je tomu tak, požádá ji, 
aby své stanovisko výboru sdělila.

3. Před hlasováním se příslušný výbor 
dotáže Komise, zda k podnětu zaujala 
stanovisko, a pokud je tomu tak, požádá ji, 
aby své stanovisko výboru sdělila.

4. Pokud se dva nebo více návrhů Komise 
a/nebo členského státu se stejným 
legislativním záměrem předkládá 
Parlamentu  souběžně nebo během krátké 
doby, Parlament o nich vypracuje jednou 
zprávu. V této zprávě příslušný výbor 
uvede, ke kterému textu předkládá 
pozměňovací návrhy, a na všechny ostatní 
texty odkáže v legislativním usnesení.

4. Pokud se dva nebo více návrhů Komise 
a/nebo členského státu se stejným 
legislativním záměrem předkládá 
Parlamentu  souběžně nebo během krátké 
doby, Parlament o nich vypracuje jednou 
zprávu. V této zprávě příslušný výbor 
uvede, ke kterému textu předkládá 
pozměňovací návrhy, a na všechny ostatní 
texty odkáže v legislativním usnesení.

5. Lhůta podle čl. 39 odst. 1 Smlouvy 
o EU začíná běžet oznámením v plénu, že 
Parlament obdržel ve všech úředních 
jazycích podnět spolu s odůvodněným 
prohlášením potvrzujícím, že daný podnět 
je v souladu s protokolem o uplatňování 
zásady subsidiarity a proporcionality 
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připojeným ke Smlouvě o ES.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrhy 6 a 12 návrhu zprávy (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000))

Pozměňovací návrh 102
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Jednací řád Parlamentu
Čl. 45 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Návrhy usnesení obsažené ve zprávách 
z vlastního podnětu se projednávají 
v Parlamentu formou krátkého přednesení 
stanoveného v článku 131a. Změny těchto 
návrhů usnesení nejsou přípustné 
k projednání v plénu, pokud nejsou kvůli 
zohlednění nových informací předloženy 
zpravodajem, nicméně v souladu s čl. 151 
odst. 4 mohou být předloženy alternativní 
návrhy usnesení. Tento odstavec se 
nepoužije, splňuje-li předmět zprávy 
podmínky pro zařazení na přednostní 
rozpravu v plénu, je-li zpráva navržena 
podle práva podnětu podle článku 38a nebo 
39, nebo může-li být  zpráva podle kritérií 
stanovených konferencí předsedů 
považována za strategickou.

2. Návrhy usnesení obsažené ve zprávách 
z vlastního podnětu se projednávají 
v Parlamentu formou krátkého přednesení 
stanoveného v článku 131a. Změny těchto 
návrhů usnesení jsou přípustné 
k projednání v plénu pouze tehdy, pokud 
jsou kvůli zohlednění nových informací 
předloženy zpravodajem nebo nejméně 
dvěmi politickými skupinami nebo 
nejméně desetinou poslanců Parlamentu. 
Skupiny, které nepředloží pozměňovací 
návrhy, mohou předložit alternativní 
návrhy usnesení v souladu s čl. 151 odst. 
4. Tento odstavec se nepoužije, splňuje-li 
předmět zprávy podmínky pro zařazení na 
přednostní rozpravu v plénu, je-li zpráva 
navržena podle práva podnětu podle článku 
38a nebo 39, nebo může-li být  zpráva 
podle kritérií stanovených konferencí 
předsedů považována za strategickou.

Or. en

Odůvodnění

Nedávná zkušenost ukázala, že tento pokus paušálního zákazu změn zpráv z vlastního podnětu 
v plénu vede k neuspokojivým výsledkům, zejména u složitých otázek, které vzbuzují málo 
respektu. Mnozí poslanci Parlamentu si stěžovali na praktické uplatňování stávajícího čl. 45 
odst. 2. Tento pozměňovací návrh by povolil navrhovat změny dvěma či více skupinám nebo 
desetině poslanců Parlamentu. Skupiny, jež by se na těchto pozměňovacích návrzích 
nepodílely, by stále mohly předkládat alternativní řešení.

Pozměňovací návrh ALDE týkající se čl. 151 odst. 4 s tímto návrhem souvisí.
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Pozměňovací návrh 103
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Jednací řád Parlamentu
Čl. 45 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Návrhy usnesení obsažené ve zprávách 
z vlastního podnětu se projednávají 
v Parlamentu formou krátkého přednesení 
stanoveného v článku 131a. Změny těchto 
návrhů usnesení nejsou přípustné 
k projednání v plénu, pokud nejsou kvůli 
zohlednění nových informací předloženy 
zpravodajem, nicméně v souladu s čl. 151 
odst. 4 mohou být předloženy alternativní 
návrhy usnesení. Tento odstavec se 
nepoužije, splňuje-li předmět zprávy 
podmínky pro zařazení na přednostní 
rozpravu v plénu, je-li zpráva navržena 
podle práva podnětu podle článku 38a nebo 
39, nebo může-li být  zpráva podle kritérií 
stanovených konferencí předsedů 
považována za strategickou.

2. Návrhy usnesení obsažené ve zprávách 
z vlastního podnětu se projednávají 
v Parlamentu formou krátkého přednesení 
stanoveného v článku 131a. Tento odstavec 
se nepoužije, splňuje-li předmět zprávy 
podmínky pro zařazení na přednostní 
rozpravu v plénu, je-li zpráva navržena 
podle práva podnětu podle článku 38a nebo 
39, nebo může-li být  zpráva podle kritérií 
stanovených konferencí předsedů 
považována za strategickou.

Or. en

Odůvodnění

Omezení, která zakazují plénu předkládat pozměňovací návrhy nebo vyzývají 
k dílčímu/oddělenému hlasování více problémů způsobila než vyřešila. Pokud však zpráva 
nemá strategický význam, není potřeba řádná rozprava a postačí krátké přednesení.

Pozměňovací návrh 104
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Článek 47 – odrážka 3

Původní znění Pozměňovací návrh

– zúčastnění předsedové, zpravodaj 
a navrhovatelé se snaží společně určit části 
textu, které spadají do jejich výlučné nebo 
společné působnosti, a dohodnout se na 

– zúčastnění předsedové, zpravodaj 
a navrhovatelé určí společně části textu, 
které spadají do jejich výlučné nebo 
společné působnosti, a dohodnout se na 
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přesných podmínkách své spolupráce; přesných podmínkách své spolupráce. V 
případě, že nebude dosaženo dohody 
o vymezení působnosti, předloží se věc na 
žádost jednoho ze zúčastněných výborů 
konferenci předsedů, která může 
rozhodnout o otázce jejich působnosti, 
nebo o tom, že se uplatní postup 
společných schůzí výborů podle článku 
47a; druhá a třetí věta čl. 179 odst. 2 se 
použijí obdobně;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Článek 47 – odrážka 4

Původní znění Pozměňovací návrh

– příslušný výbor přijme bez hlasování 
pozměňovací návrhy přidruženého výboru 
(vypuštěno), pokud se týkají záležitostí, 
které předseda příslušného výboru 
pokládá podle přílohy VI po konzultaci 
s předsedou přidruženého výboru 
(vypuštěno) za záležitosti spadající do 
výlučné působnosti přidruženého výboru, 
a které nejsou v rozporu s jinými částmi 
zprávy. Předseda příslušného výboru musí 
zohlednit všechny dohody, kterých bylo 
dosaženo podle třetí odrážky;

– příslušný výbor přijme bez hlasování 
pozměňovací návrhy přidruženého výboru 
(vypuštěno), pokud se týkají záležitostí, 
které náleží do výlučné působnosti 
přidruženého výboru. Pokud příslušný 
výbor zamítne pozměňovací návrhy, jež 
náleží do společné působnosti tohoto 
výboru a přidruženého výboru, může 
přidružený výbor tyto pozměňovací návrhy 
předložit přímo Parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Článek 47 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 47a
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Postup společných schůzí výborů
Jsou-li splněny podmínky stanovené v 
čl. 46 odst. 1 a článku 47, může 
Konference předsedů v případě, že věci 
přikládá velkou důležitost, rozhodnout, že 
se uplatní postup společných schůzí 
výborů a společné hlasování. V takovém 
případě příslušní zpravodajové vypracují 
společný návrh zprávy, který posoudí 
a o kterém hlasují dotčené výbory na 
společných schůzích konaných za 
společného předsednictví dotčených 
předsedů výborů. Dotčené výbory mohou 
ustavit mezivýborové pracovní skupiny s 
cílem připravit společné schůze a 
hlasování.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Čl. 51 – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Text návrhu schválený Parlamentem 
a doprovodné usnesení zasílá předseda 
Radě a Komisi jako stanovisko 
Parlamentu.

3. Text návrhu schválený Parlamentem 
a doprovodné usnesení zasílá předseda 
Radě a Komisi jako postoj Parlamentu.

(Pozměňovací návrh týkající se celého 
textu: ve všech ustanoveních jednacího 
řádu týkajících se řádného legislativního 
postupu se výraz „stanovisko Parlamentu“ 
nahradí výrazem „postoj Parlamentu“.)

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje a částečně přebírá znění pozměňovacího návrhu 8 
návrhu zprávy (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Odůvodnění

Parlament v prvním čtení již nepřijímá „stanovisko“, nýbrž „postoj“.
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Pozměňovací návrh 108
Hanne Dahl

Jednací řád Parlamentu
Čl. 52 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Jestliže návrh Komise nezíská většinu 
odevzdaných hlasů, požádá předseda před 
hlasováním o návrhu legislativního 
usnesení Komisi, aby svůj návrh vzala 
zpět.

1. Jestliže návrh Komise nezíská většinu 
odevzdaných hlasů nebo byl-li přijat návrh 
na zamítnutí (který může předložit 
příslušný výbor, politická skupina nebo 
alespoň čtyřicet poslanců), požádá 
předseda před hlasováním o návrhu 
legislativního usnesení Komisi, aby svůj 
návrh vzala zpět. 

Or. en

Odůvodnění

 Jednací řád dosud nepovoluje, aby byl v prvním čtení podán návrh na zamítnutí návrhu 
Komise, ačkoli v určitých situacích je taková možnost zapotřebí. Pro zamítnutí společného 
postoje by se měl uplatnit stejný postup, jako je postup požadovaný v článku 61.

Pozměňovací návrh 109
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Čl. 52 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Jestliže návrh Komise nezíská většinu 
odevzdaných hlasů, požádá předseda před 
hlasováním o návrhu legislativního 
usnesení Komisi, aby svůj návrh vzala 
zpět.

1. Jestliže návrh Komise nezíská většinu 
odevzdaných hlasů nebo byl-li přijat návrh 
na zamítnutí, který může předložit 
příslušný výbor nebo alespoň čtyřicet 
poslanců, požádá předseda před 
hlasováním o návrhu legislativního 
usnesení Komisi, aby svůj návrh vzala 
zpět.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 9 návrhu zprávy (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000))



PE421.322v01-00 24/71 AM\773817CS.doc

CS

Odůvodnění

Jednací řád dosud nepovoluje, aby byl v prvním čtení podán návrh na zamítnutí návrhu 
Komise, ačkoli v určitých situacích je taková možnost zapotřebí.

Pozměňovací návrh 110
Costas Botopoulos

Jednací řád Parlamentu
Článek 53 a (nový) (*)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 53a (*)
Návrhy právních aktů předložené 

skupinou členských států
Jestliže právní akt navrhla skupina 
členských států, mohou být zástupci 
těchto států přizváni k účasti na 
rozpravách na úrovni výborů a na 
plenárním zasedání. Články 52 a 53 se 
použijí obdobně.

Or. en

Odůvodnění

(Tento pozměňovací návrh pozměňuje pozměňovací návrh 12 návrhu zprávy (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000)) Slova „v případě potřeby“ na začátku druhé věty se vypouští jakožto 

nadbytečné.

Pozměňovací návrh 111
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Článek 65 a (nový) (bude vložen do kapitoly 6: Závěr legislativního procesu)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 65a
Interinstitucionální jednání v 

legislativních postupech
1. Jednání s ostatními orgány za účelem 
dosažení dohody v legislativním procesu 
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jsou vedena s ohledem na kodex chování 
pro jednání o spisech pro postup 
spolurozhodování1. Výbor ve svém 
rozhodnutí, kterým opravňuje delegaci 
svých členů zahájit tato jednání, může 
zejména přijmout mandát, obecné zásady 
nebo priority pro vedení jednání.
Pokud jsou tato jednání ukončena poté, 
co příslušný výbor přijal zprávu, může 
tento výbor předložit pozměňovací návrhy 
s cílem dosáhnout kompromisu s Radou.
2. Použije-li se článek 47a, rozhodne se na 
společných schůzích také o zahájení 
jednání a o mandátu a složení delegace.
____________________________
1Viz příloha XVIe.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje a částečně přebírá znění pozměňovacího návrhu 22 
návrhu zprávy (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh formalizuje postupy dohod v prvním nebo druhém čtení. Viz také 
pozměňovací návrhy k článku 182a (novému) a čl. 204 písm. ca) (novému).

Pozměňovací návrh 112
Philip Bushill-Matthews

Jednací řád Parlamentu
Článek 65 a (nový) (bude vložen do kapitoly 6: Závěr legislativního procesu)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 65a
Interinstitucionální jednání v 

legislativních postupech

Jednání s ostatními orgány za účelem 
dosažení dohody v legislativním procesu 
jsou vedena s ohledem na kodex chování 
pro jednání o spisech pro postup 
spolurozhodování1. 
Nelze automaticky předpokládat, že 
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delegace výboru zahájí jednání s ostatními 
orgány. Namísto toho musí být ve výboru 
přijato konkrétní rozhodnutí, které odráží 
široký konsenzus a bere v úvahu 
stanovisko zpravodaje. V případě potřeby 
hlasuje výbor o tom, zda zahájí jednání, 
nebo zda přímo přistoupí k projednání 
v plénu.
Výbor ve svém rozhodnutí, kterým 
opravňuje delegaci svých členů pod 
vedením zpravodaje stanoveného 
v souladu s čl. 42 odst. 2 zahájit tato 
jednání, může zejména přijmout mandát, 
obecné zásady nebo priority pro vedení 
jednání.
Pokud jsou tato jednání ukončena poté, 
co příslušný výbor přijal zprávu, může 
tento výbor předložit pozměňovací návrhy 
s cílem dosáhnout kompromisu s Radou.
____________________________
1Viz příloha XVIe.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Článek 66

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Pokud Rada podle čl. 251 odst. 2 
Smlouvy o ES informuje Parlament, že 
schválila jeho pozměňovací návrhy, ale 
jinak návrh Komise nezměnila, nebo 
pokud žádný z orgánů návrh Komise 
nezměnil, oznámí předseda v Parlamentu 
konečné přijetí návrhu.

Pokud Rada podle čl. 251 odst. 2 Smlouvy 
o ES informuje Parlament, že schválila 
jeho postoj, který má být finalizován podle 
článku 172a, oznámí předseda 
v Parlamentu přijetí návrhu ve znění, jež 
odpovídá postoji Parlamentu.

2. Před tímto oznámením předseda ověří, 
zda jakékoli technické úpravy provedené v 
návrhu Radou nezměnily jeho povahu. V 
případě pochybností konzultuje věc s 
příslušným výborem. Jsou-li podle jeho 
názoru tyto změny zásadní povahy, 
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informuje předseda Radu, že Parlament 
přistoupí ke druhému čtení, jakmile 
budou splněny podmínky stanovené v 
článku 57.
3. Po oznámení podle odstavce 1 předseda 
spolu s předsedou Rady navrhovaný akt 
podepíší a zajistí jeho zveřejnění v 
Úředním věstníku Evropské unie podle 
článku 68.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 23 návrhu zprávy (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000))

Odůvodnění

Úprava zohledňující nový postup podle článku 172a (nového).

Pozměňovací návrh 114
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Čl. 68 – nadpis

Původní znění Pozměňovací návrh

Podepisování přijatých aktů Podmínky pro navrhování legislativních
aktů

Or. en

Odůvodnění

Jeví se jako opodstatněné upravit formální podmínky pro navrhování legislativních aktů 
v jednom článku a jejich podpis a zveřejnění v článku jiném (viz nový článek 68-a).

Pozměňovací návrh 115
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Čl. 68 – odst. 1



PE421.322v01-00 28/71 AM\773817CS.doc

CS

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Texty aktů přijatých společně 
Parlamentem a Radou podepisuje 
předseda a generální tajemník poté, co 
bylo ověřeno, že veškeré postupy byly 
řádně ukončeny.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k nadpisu článku 68.

Pozměňovací návrh 116
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Čl. 68 – odst. 7

Původní znění Pozměňovací návrh

7. Výše uvedené akty zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie generální 
tajemníci Parlamentu a Rady.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k nadpisu článku 68.

Pozměňovací návrh 117
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Článek 68 a (nový) (bude vložen do kapitoly 6 ZÁVĚR LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 
za článek 68)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 68a
Podepisování přijatých aktů

Po finalizaci textu přijatého v souladu 
s článkem 172a a po kontrole řádného 



AM\773817CS.doc 29/71 PE421.322v01-00

CS

dokončení všech postupů podepíše 
předseda a generální tajemník akty přijaté 
v souladu s postupem stanoveným 
v článku 251 Smlouvy o ES a generální 
tajemníci Parlamentu a Rady tyto akty 
zveřejní v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o zvláštní článek týkající se podepisování a zveřejňování aktů přijatých postupem 
spolurozhodování, na rozdíl od nového obecného článku 172a, který se použije na všechny 
texty přijaté Parlamentem.

Pozměňovací návrh 118
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Jednací řád Parlamentu
Nadpis kapitoly 6 a (nový) (*) (bude vložena za článek 68 a před kapitolu 7)

Původní znění Pozměňovací návrh

KAPITOLA 6a (*)
INSTITUCIONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Johannes Voggenhuber

Jednací řád Parlamentu
Článek 68 a (nový) (*) (bude vložen do kapitoly 6 a (nové))

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 68a (*)
Řádný postup pro přijímání změn Smluv

1. V souladu s články 38a a 45 může 
příslušný výbor předložit Parlamentu 
zprávu obsahující návrhy na změnu 
Smluv určené Radě. 
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2. Pokud se Evropská rada rozhodne 
svolat konvent, jmenuje Evropský 
parlament na plenárním zasedání své 
zástupce na základě návrhu jednotlivých 
politických skupin.
Delegace Parlamentu zvolí svého 
vedoucího a své kandidáty na členství 
v každé řídící skupině nebo každém 
předsednictvu, které Konvent ustaví.
3. Pokud Evropská rada požádá 
Parlament o souhlas s rozhodnutím 
nesvolat Konvent za účelem posouzení 
pozměňovacích návrhů ke Smlouvám, 
bude věc v souladu s článkem 75 
postoupena příslušnému výboru.
V případě změny návrhu Evropské rady ze 
strany konference zástupců vlád 
členských států, pokud jde o jeho mandát 
nebo výsledek, Parlament posoudí, zda se 
na tyto změny vztahuje jeho souhlas, 
a pokud tomu tak není, zamítne jej. 

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá znění pozměňovacího návrhu 26 návrhu zprávy 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Pozměňovací návrh 120
Andrew Duff

Jednací řád Parlamentu
Článek 68 a (nový) (*) (bude vložen do kapitoly 6 a (nové))

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 68a (*)
Řádný postup pro přijímání změn Smluv

1. V souladu s články 38a a 45 může 
příslušný výbor předložit Parlamentu 
zprávu obsahující návrhy na změnu 
Smluv určené Radě.
2. Pokud se Evropská rada rozhodne 
svolat konvent, jmenuje Parlament své 
zástupce na základě návrhu Konference 
předsedů.
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Návrh obsahuje jmenování vedoucího 
delegace Parlamentu a kandidáty 
Parlamentu na členství v každé řídící 
skupině nebo každém předsednictvu, které 
Konvent ustaví.
3. Pokud Evropská rada požádá 
Parlament o souhlas s rozhodnutím 
nesvolat Konvent za účelem posouzení 
pozměňovacích návrhů ke Smlouvám, 
bude věc v souladu s článkem 75 
postoupena příslušnému výboru.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá znění pozměňovacího návrhu 26 návrhu zprávy 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Odůvodnění

Nemusí být vždy nejúčinnější, aby delegaci Parlamentu předsedal člen řídící skupiny 
Konventu či předsednictvo.

Pozměňovací návrh 121
Costas Botopoulos

Jednací řád Parlamentu
Článek 68 a (nový) (*) (bude vložen do kapitoly 6 a (nové))

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 68a (*)
Řádný postup pro přijímání změn Smluv

1. V souladu s články 38a a 45 může 
příslušný výbor předložit Parlamentu 
zprávu obsahující návrhy na změnu 
Smluv určené Radě.
2. Pokud se Evropská rada rozhodne 
svolat konvent, jmenuje Parlament své 
zástupce na základě návrhu Konference 
předsedů.
Návrh obsahuje jmenování vedoucího 
delegace Parlamentu.
3. Pokud Evropská rada požádá 
Parlament o souhlas s rozhodnutím 
nesvolat Konvent za účelem posouzení 
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pozměňovacích návrhů ke Smlouvám, 
bude věc v souladu s článkem 75 
postoupena příslušnému výboru.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá znění pozměňovacího návrhu 26 návrhu zprávy 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Odůvodnění

Věta „který je kandidátem Parlamentu na členství v každé řídící skupině nebo každém 
předsednictvu, které Konvent ustaví“ v odstavci 2 se vypouští, neboť dotčené pravidlo příliš 
konkretizuje.

Pozměňovací návrh 122
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Článek 68 c (nový) (*) (bude vložen do kapitoly 6 a (nové))

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 68c (*)
Smlouvy o přistoupení

1. Každá žádost evropského státu o 
členství v Evropské unii se postupuje 
příslušnému výboru k projednání.
2. Parlament může na návrh příslušného 
výboru, politické skupiny nebo nejméně 
čtyřiceti poslanců rozhodnout, že požádá 
Komisi a Radu, aby se zúčastnily rozpravy 
ještě před zahájením jednání 
s kandidátským státem.
3. Během jednání informují Komise a 
Rada příslušný výbor pravidelně a úplně, 
a v případě potřeby důvěrně, o dosaženém 
pokroku.
4. V jakékoli fázi jednání může Parlament 
na základě zprávy příslušného výboru 
přijmout doporučení a požadovat jejich 
zohlednění před uzavřením smlouvy 
o přistoupení kandidátského státu 
k Evropské unii.
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5. Po ukončení jednání, avšak ještě před 
podepsáním jakékoli dohody, je její návrh 
předložen Parlamentu k souhlasu 
v souladu s článkem 75.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá znění pozměňovacího návrhu 28 návrhu zprávy 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) a stávajícího článku 82, který bude vypuštěn, bude-li 

tento pozměňovací návrh přijat.)

Pozměňovací návrh 123
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Článek 68 d (nový) (*) (bude vložen do kapitoly 6 a (nové))

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 68d (*)
Vystoupení z Unie

Pokud si členský stát přeje na základě 
článku 50 Smlouvy o Evropské unii 
z Unie vystoupit, předloží se věc 
příslušnému parlementnímu výboru. 
Článek 68c se použije obdobně. 
Parlament o souhlasu s vystoupením 
rozhodne většinou odevzdaných hlasů.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje a částečně přebírá znění pozměňovacího návrhu 29 
návrhu zprávy (PE 405.935 v03.00 – FDR 75700))

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zohledňuje novou možnost vystoupit z Unie.

Pozměňovací návrh 124
Marco Cappato

 Jednací řád Parlamentu
Článek 68 e (nový) (bude vložen do kapitoly 6 a (nové))
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Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 68e (*)
Porušení základních zásad členským 

státem
1. Parlament může na základě zvláštní 
zprávy příslušného výboru vypracované 
podle článků 38a a 45:
a) hlasovat o odůvodněném návrhu,
kterým vyzývá Radu, aby postupovala 
podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské 
unii;
b) hlasovat o návrhu, kterým vyzývá 
Komisi nebo členské státy, aby předložily 
návrh podle čl. 7 odst. 2 Smlouvy 
o Evropské unii;
c) hlasovat o návrhu, kterým vyzývá Radu,
aby postupovala podle čl. 7 odst. 3 nebo 
následně podle čl. 7 odst. 4 Smlouvy 
o Evropské unii.
2. Každá žádost Rady o vyslovení souhlasu 
s návrhem předloženým podle čl. 7 odst. 1 
a 2 Smlouvy o Evropské unii je spolu 
s vyjádřením dotyčného členského státu 
oznámena Parlamentu a v souladu 
s článkem 75 postoupena příslušnému 
výboru. S výjimkou naléhavých případů 
a odůvodněných okolností přijme 
Parlament rozhodnutí na návrh 
příslušného výboru.
3. Pro rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 je 
třeba absolutní většiny odevzdaných 
hlasů, která představuje většinu všech 
poslanců.
4. Na základě povolení Konference 
předsedů může příslušný výbor předložit 
doprovodný návrh usnesení. Takový 
návrh usnesení vyjadřuje názory 
Parlamentu na závažné porušování 
základních zásad ze strany členského 
státu, na odpovídající sankce a na jejich 
pozdější změnu nebo zrušení.
5. Příslušný výbor zajistí, aby byl 
Parlament úplně informován a v případě 
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potřeby požádán o stanoviska ke všem 
následným opatřením po vyslovení 
souhlasu podle odstavce 3. Rada je 
vyzvána, aby podle potřeby informovala 
o vývoji situace. Na návrh příslušného 
výboru vypracovaný se svolením 
Konference předsedů může Parlament 
přijmout doporučení Radě.

Or. it

Pozměňovací návrh 125
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Článek 76 a (*) (bude vložen do kapitoly 6 a (nové) jako článek 68 g)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 76 Článek 68g (*)
Postupy v Parlamentu Posílená spolupráce mezi členskými státy

1. Žádosti členských států nebo návrhy 
Komise týkající se zavedení posílené 
spolupráce mezi členskými státy 
a konzultace s Parlamentem podle čl. 40a 
odst. 2 Smlouvy o EU postupuje předseda 
příslušnému výboru k projednání. 
Popřípadě se použijí články 35, 36, 37, 40, 
49 až 56 a 75 tohoto jednacího řádu.

1. Žádosti týkající se zavedení posílené 
spolupráce mezi členskými státy podle 
článku 20 Smlouvy o Evropské unii
postupuje předseda příslušnému výboru 
k projednání. Popřípadě se použijí články 
35, 36, 37, 40, 49 až 55 a 75 tohoto 
jednacího řádu.

2. Příslušný výbor ověří soulad s článkem 
11 Smlouvy o ES a s články 27a, 27b, 40, 
43, 44, 44a Smlouvy o EU.

2. Příslušný výbor ověří soulad s článkem 
20 Smlouvy o Evropské unii a s články 
326 až 334 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

3. Po zavedení posílené spolupráce jsou 
akty předložené v jejím rámci 
projednávány v Parlamentu stejnými 
postupy, jako když se ustanovení 
o posílené spolupráci nepoužijí.

3. Po zavedení posílené spolupráce jsou 
akty předložené v jejím rámci 
projednávány v Parlamentu stejnými 
postupy, jako když se ustanovení 
o posílené spolupráci nepoužijí. Použije se 
článek 40.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá znění pozměňovacího návrhu 44 návrhu zprávy 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) a stávajícího článku 76, který bude vypuštěn, bude-li 

tento pozměňovací návrh přijat.)
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Pozměňovací návrh 126
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Článek 69 b (nový) (*)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 69b (*)
Pracovní dokumenty

1. Všichni poslanci mají přístup k těmto 
dokumentům:
a) shrnutí diskuse o návrhu rozpočtu 
v Radě;
b) postoj Rady k návrhu rozpočtu 
vypracovaný v souladu s čl. 314 odst. 3 
Smlouvy o fungování Evropské unie;
c) jakýkoli návrh rozhodnutí 
o prozatímních dvanáctinách podle 
článku 315 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.
2. Tyto dokumenty budou postoupeny 
příslušnému výboru. Každý dotčený výbor 
může zaujmout stanovisko. 
3. Chce-li jiný výbor zaujmout své 
stanovisko, stanoví předseda lhůtu pro 
sdělení tohoto stanoviska příslušnému 
výboru.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá znění pozměňovacího návrhu 34 návrhu zprávy 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) a stávajícího článku 1 přílohy IV, který bude vypuštěn, 

bude-li tento pozměňovací návrh přijat.)

Pozměňovací návrh 127
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Článek 69 d (nový) (*)
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Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 69d (*)
Finanční trialog

Předseda parlamentu může svěřit své 
pravomoci podle článku 324 Smlouvy 
o fungování Evropské unie 
místopředsedovi, který má zkušenosti 
v rozpočtových otázkách, nebo předsedovi 
výboru příslušného pro rozpočtové otázky.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 36 návrhu zprávy (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000))

Odůvodnění

Nový rozpočtový proces vyžaduje pravidelná setkání předsedů těchto tří orgánů.

Pozměňovací návrh 128
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Článek 69 e (nový) (*)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek. 69e (*)
Rozpočtové dohodovací řízení

1. Předseda svolá dohodovací výbor 
v souladu s čl. 314 odst. 4 a 5 Smlouvy 
o fungování Evropské unie.
2. Členové delegace jsou každoročně 
jmenováni politickými skupinami předtím, 
než Parlament hlasuje o postoji Rady, a to 
nejlépe ze členů výboru příslušného pro 
rozpočtové otázky a z ostatních dotyčných 
výborů. Delegaci vede předseda 
Parlamentu. Předseda Parlamentu může 
tímto úkolem pověřit místopředsedu, který 
má zkušenosti s rozpočtovými otázkami, 
nebo předsedu výboru příslušného pro 
rozpočtové otázky.
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3. Použije se čl. 64 odst. 2, 4, 5, 7 a 8.
4. Pokud je v dohodovacím výboru na 
základě postoje Parlamentu a Rady 
dosaženo dohody o společném návrhu, věc 
se automaticky zařadí na pořad jednání 
dílčího zasedání Parlamentu, které se 
koná do čtrnácti dnů od data dosažení 
dohody. Použije se čl. 65 odst. 2 a 3.
5. O společném návrhu jako celku se 
rozhoduje v jediném hlasování. Příslušný 
výbor nebo alespoň jedna desetina 
poslanců může předložit návrh na 
zamítnutí společného návrhu, o němž se 
hlasuje jmenovitě.
6. Jestliže Parlament schválí společný 
návrh, zatímco jej Rada zamítne, může 
příslušný výbor předložit všechny nebo 
některé pozměňovací návrhy Parlamentu 
k postoji Rady za účelem potvrzení 
v souladu s čl. 314 odst. 7 písm. d) 
Smlouvy o fungování Evropské unie.
7. V případech uvedených v odstavcích 5 
a 6 jsou povoleny odchylky od čl. 138 
odst. 1, pokud je to nezbytné pro dodržení 
lhůt.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje a částečně přebírá znění pozměňovacího návrhu 37 
návrhu zprávy (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Pozměňovací návrh 129
Costas Botopoulos

Jednací řád Parlamentu
Čl. 75 – odst. 1 (*)

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Pokud je Parlament požádán, aby 
vyslovil souhlas s navrhovaným aktem, 
Parlament přijme své rozhodnutí na 
základě doporučení příslušného výboru ve 
prospěch schválení nebo zamítnutí daného 
aktu.

1. Pokud je Parlament požádán, aby 
vyslovil souhlas s navrhovaným aktem, 
Parlament přijme své rozhodnutí na 
základě doporučení příslušného výboru ve 
prospěch schválení nebo zamítnutí daného 
aktu.

Parlament poté rozhodne o aktu, u něhož je Parlament poté rozhodne o aktu, u něhož je 
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podle Smlouvy o ES nebo Smlouvy o EU
třeba jeho souhlasu, v jediném hlasování, 
přičemž nelze předkládat žádné 
pozměňovací návrhy. Většina potřebná pro 
přijetí souhlasu je většinou stanovenou v 
příslušném článku Smlouvy o ES nebo 
Smlouvy o EU, který tvoří právní základ 
navrhovaného aktu.

podle Smlouvy o Evropské unii nebo 
Smlouvy o fungování Evropské unie třeba 
jeho souhlasu, v jediném hlasování, 
přičemž nelze předkládat žádné 
pozměňovací návrhy. Většina potřebná pro 
přijetí souhlasu je většinou stanovenou 
v příslušném článku Smlouvy o Evropské 
unii nebo Smlouvy o fungování Evropské 
unie, který tvoří právní základ 
navrhovaného aktu.

Příslušný výbor se může rozhodnout 
vypracovat doprovodné usnesení.

Or. en

Odůvodnění

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje a částečně přebírá znění pozměňovacího návrhu 42 
návrhu zprávy (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000)) Vypouští slova „na základě povolení 

Konference předsedů“ z posledního odstavce.

Pozměňovací návrh 130
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Čl. 75 – odst. 2 (*)

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Pro smlouvy o přistoupení a 
mezinárodní dohody a pro zjištění 
závažného a trvajícího porušení základních 
zásad ze strany členského státu se použijí 
články 82, 83 a 95. Pro postup pro 
posílenou spolupráci v oblasti, na kterou se 
vztahuje postup stanovený v článku 251 
Smlouvy o ES, se použije článek 76.

2. Pro smlouvy o přistoupení a 
mezinárodní dohody a pro zjištění 
závažného a trvajícího porušení základních 
zásad ze strany členského státu se použijí 
články 82, 83 a 95. Pro postup pro 
posílenou spolupráci v oblasti, na kterou se 
vztahuje řádný legislativní postup, se 
použije článek 76.
(Pozměňovací návrh týkající se celého 
textu: v celém textu jednacího řádu se 
výraz „postup stanovený v článku 251 
Smlouvy o ES“ nahradí výrazem „ řádný 
legislativní postup “.)

Or. en
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Pozměňovací návrh 131
Andrew Duff

Jednací řád Parlamentu
Čl. 75 – odst. 3 (*)

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Jestliže je zapotřebí souhlas Parlamentu 
s legislativním návrhem, může se 
příslušný výbor s cílem přispět ke 
kladnému výsledku postupu rozhodnout, že 
předloží Parlamentu průběžnou zprávu 
o návrhu Komise s návrhem usnesení 
obsahujícím doporučení ve prospěch 
změny nebo uskutečnění návrhu.

3. Jestliže je zapotřebí souhlas Parlamentu 
s navrhovaným právním aktem nebo 
připravovanou mezinárodní smlouvou, 
může se příslušný výbor s cílem přispět ke 
kladnému výsledku postupu rozhodnout, že 
předloží Parlamentu průběžnou zprávu 
o navrhovaném právním aktu s návrhem 
usnesení obsahujícím doporučení ve 
prospěch změny nebo uskutečnění návrhu.

Jestliže Parlament schválí alespoň jedno 
doporučení, požádá předseda Radu o další 
projednání.
Příslušný výbor dá své závěrečné 
doporučení k vyslovení souhlasu 
Parlamentu na základě výsledku jednání 
s Radou.

(Pozměňovací návrh týkající se celého 
textu: s výjimkou článků 52 a 53 se výraz 
„návrh Komise“ a „legislativní návrh“ 
nahradí v celém textu jednacího řádu 
výrazem „návrh právního aktu“.)

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Čl. 75 – odst. 3 (*)

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Jestliže je zapotřebí souhlas Parlamentu 
s legislativním návrhem, může se 
příslušný výbor s cílem přispět ke 
kladnému výsledku postupu rozhodnout, že 
předloží Parlamentu průběžnou zprávu 
o návrhu Komise s návrhem usnesení 

3. Jestliže je zapotřebí souhlas Parlamentu 
s navrhovaným legislativním aktem nebo 
připravovanou mezinárodní smlouvou, 
může se příslušný výbor s cílem přispět ke 
kladnému výsledku postupu rozhodnout, že 
předloží Parlamentu průběžnou zprávu 
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obsahujícím doporučení ve prospěch 
změny nebo uskutečnění návrhu.

o návrhu Komise s návrhem usnesení 
obsahujícím doporučení ve prospěch 
změny nebo uskutečnění návrhu.

Jestliže Parlament schválí alespoň jedno 
doporučení, požádá předseda Radu o další 
projednání.
Příslušný výbor dá své závěrečné 
doporučení k vyslovení souhlasu 
Parlamentu na základě výsledku jednání 
s Radou.

(Pozměňovací návrh týkající se celého 
textu: s výjimkou článků 52 a 53 se výrazy 
„návrh Komise“ a „legislativní návrh“ 
nahradí v celém textu jednacího řádu 
výrazem „návrh legislativního aktu“ nebo 
„navrhovaný legislativní akt“, podle toho, 
který z výrazů je vhodný z gramatického 
hlediska.)

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje a částečně přebírá znění pozměňovacího návrhu 43 
návrhu zprávy (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Pozměňovací návrh 133
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Čl. 83 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Pokud mají být zahájena jednání 
o uzavření, prodloužení platnosti nebo 
změně mezinárodní dohody, včetně dohod 
ve specifických oblastech, jako jsou 
měnové záležitosti nebo obchod, příslušný 
výbor zajistí, aby Komise úplně, 
a v případě potřeby důvěrně, informovala 
Parlament o doporučeních pro mandát 
k vyjednávání.

1. Pokud mají být zahájena jednání 
o uzavření, prodloužení platnosti nebo 
změně mezinárodní dohody, včetně dohod 
ve specifických oblastech, jako jsou 
měnové záležitosti nebo obchod, může se
příslušný výbor rozhodnout vypracovat 
zprávu či jinak sledovat tento postup 
a informovat o tomto rozhodnutí 
konferenci předsedů výborů. Je-li to 
vhodné, mohou být ostatní výbory 
požádány o stanovisko podle čl. 46 odst. 1.
V případě potřeby se použije čl. 179 odst. 
2, článek 47 nebo článek 47a.
Předsedové a zpravodajové příslušného 
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výboru, a případně také přidružených 
výborů, přijmou společně vhodná opatření 
pro zajištění, aby Komise Parlamentu 
poskytla veškeré informace 
o doporučeních pro mandát k vyjednávání, 
jakož i informace uvedené v odstavcích 3 
a 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Andrew Duff

Jednací řád Parlamentu
Čl. 86 – nadpis (*)

Původní znění Pozměňovací návrh

Jmenování zvláštních zástupců pro účely 
společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky

Zvláštní zástupci

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Andrew Duff

Jednací řád Parlamentu
Čl. 86 – odst. 4 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

4a. Zvláštní zástupce jmenovaný Radou 
s mandátem pro jednotlivé politické otázky 
může být vyzván, aby učinil prohlášení 
před příslušným výborem z vlastního 
podnětu nebo z podnětu Parlamentu.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá znění stávajícího čl. 87 odst. 3, který bude 
vypuštěn, bude-li tento pozměňovací návrh přijat.)
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Odůvodnění

Toto znění umožňuje vyzvat zvláštní zástupce v případě potřeby, a nikoli pouze při jejich 
jmenování.

Pozměňovací návrh 136
Marco Cappato

 Jednací řád Parlamentu
Čl. 95 – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Pro rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 je 
třeba dvoutřetinové většiny odevzdaných 
hlasů, která představuje většinu všech 
poslanců.

3. Pro rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 je 
třeba, aby pro ně svůj hlas odevzdala 
absolutní většina všech poslanců.

Or. it

Pozměňovací návrh 137
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Jednací řád Parlamentu
Článek 97 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 97a
Účast občanů

Parlament může po té, co konference 
předsedů přijala rozhodnutí na základě 
čl. 24 odst. 4a, organizovat veřejné 
diskuse na témata obecného evropského 
zájmu, otevřené účasti zainteresovaných 
občanů.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 138
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Článek 98 (*)

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Pokud se Rada dohodne na nominaci 
předsedy Komise, požádá předseda 
Parlamentu navrženého kandidáta, aby 
učinil prohlášení před Parlamentem 
a představil Parlamentu své politické cíle. 
Po prohlášení následuje rozprava. 

1. Pokud Evropská rada navrhne 
kandidáta na předsedu Komise, požádá jej 
předseda Parlamentu, aby učinil prohlášení 
před Parlamentem a představil Parlamentu 
své politické cíle. Po prohlášení následuje 
rozprava.

Rada musí být přizvána k účasti 
v rozpravě. 

Evropská rada musí být přizvána k účasti 
v rozpravě. 

2. Parlament schválí nebo zamítne 
nominaci většinou odevzdaných hlasů.

2. Parlament zvolí předsedu Komise
většinou všech poslanců.

Hlasuje se tajně.
3. Pokud je kandidát zvolen, informuje o 
tom předseda Parlamentu Radu, požádá ji 
a nově zvoleného předsedu Komise, aby po 
vzájemné dohodě navrhli kandidáty na 
místa komisařů.

3. Pokud je kandidát zvolen, informuje o 
tom předseda Parlamentu Radu, požádá ji 
a nově zvoleného předsedu Komise, aby po 
vzájemné dohodě navrhli kandidáty na 
místa komisařů.

4. Pokud Parlament nominaci neschválí, 
požádá předseda Parlamentu Radu, aby 
nominovala nového kandidáta.

4. Pokud kandidát nezíská požadovanou 
většinu, vyzve předseda Parlamentu 
Evropskou radu, aby do jednoho měsíce 
navrhla nového kandidáta pro volbu podle 
stejného postupu.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh 59 návrhu zprávy (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000))

Odůvodnění

Zohledňuje skutečnost, že Parlament má nyní právo volit předsedu Komise.

Pozměňovací návrh 139
Costas Botopoulos

Jednací řád Parlamentu
Čl. 98 – odst. 1 – pododstavec 1
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Původní znění Pozměňovací návrh

1. Pokud se Rada dohodne na nominaci 
předsedy Komise, požádá předseda 
Parlamentu navrženého kandidáta, aby 
před Parlamentem učinil prohlášení 
a představil Parlamentu své politické cíle.
Po prohlášení následuje rozprava. 

1. Parlament volí předsedu Komise tajným 
hlasováním a většinou hlasů všech svých 
poslanců na návrh Evropské rady a poté, 
co kandidát představil Parlamentu své 
politické cíle. Po představení politických 
cílů kandidáta následuje rozprava.  

Or. el

Pozměňovací návrh 140
Johannes Voggenhuber

Jednací řád Parlamentu
Čl. 98 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Pokud se Rada dohodne na nominaci 
předsedy Komise, požádá předseda 
Parlamentu navrženého kandidáta, aby 
učinil prohlášení před Parlamentem 
a představil Parlamentu své politické cíle.
Po prohlášení následuje rozprava.

1. Po prohlášení kandidáta a po následné 
rozpravě Parlament zvolí na návrh 
Evropské rady předsedu Komise většinou 
všech poslanců. Pokud kandidát nezíská 
požadovanou většinu, vyzve předseda 
Parlamentu Evropskou radu, aby do 
jednoho měsíce navrhla nového kandidáta 
pro volbu podle stejného postupu.

Rada musí být přizvána k účasti 
v rozpravě.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Costas Botopoulos

Jednací řád Parlamentu
Čl. 98 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Parlament schválí nebo zamítne 
nominaci většinou odevzdaných hlasů.

2. Pokud kandidát nezíská potřebnou 
většinu, předseda vyzve Evropskou radu, 
aby do měsíce navrhla nového kandidáta, 
který bude volen stejným postupem.
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Hlasuje se tajně. 

Or. el

Pozměňovací návrh 142
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Čl. 103 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Členové Komise, Rady a Evropské rady 
mohou kdykoli požádat předsedu 
o dovolení učinit prohlášení. Předseda 
rozhodne, kdy může být prohlášení 
učiněno a zda může po takovém prohlášení 
následovat řádná rozprava nebo třicet 
minut stručných a věcných otázek 
poslanců.

1. Členové Komise, Rady a Evropské rady 
mohou kdykoli požádat předsedu 
Parlamentu o dovolení učinit prohlášení. 
Po každém zasedání Evropské rady učiní 
její předseda prohlášení. Předseda 
rozhodne, kdy může být prohlášení 
učiněno a zda může po takovém prohlášení 
následovat řádná rozprava nebo třicet 
minut stručných a věcných otázek 
poslanců. 

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje a částečně přebírá znění pozměňovacího návrhu 62 
návrhu zprávy (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Odůvodnění

Je navrhováno, aby bylo ustanovení přizpůsobeno zvláštnímu statusu předsedy Evropské 
rady.

Pozměňovací návrh 143
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Čl. 108 – odst. 1 – pododstavec 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Otázky Radě nebo Komisi může 
pokládat výbor, politická skupina nebo 
nejméně čtyřicet poslanců se žádostí 
o jejich zařazení na pořad jednání 
Parlamentu.

1. Otázky Radě nebo Komisi může 
pokládat výbor, stálá meziparlamentní 
delegace politická skupina nebo nejméně 
čtyřicet poslanců se žádostí o jejich 
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zařazení na pořad jednání Parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Čl. 115 – odst. 2 – pododstavec 2

Původní znění Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 132 může Parlament 
upustit od projednávání tématu, které má 
být předmětem rozpravy, a nahradit jej 
v rozpravě tématem, které původně nebylo 
na pořadu. Návrhy usnesení o vybraných 
tématech se předkládají do večera dne, kdy 
se přijímá pořad jednání. Předseda stanoví 
přesnou lhůtu pro předkládání takových 
návrhů usnesení.

V souladu s článkem 132 může Parlament 
upustit od projednávání tématu, které má 
být předmětem rozpravy, a nahradit jej 
v rozpravě tématem, které původně nebylo 
na pořadu. Návrhy usnesení, z nichž každý 
se zabývá jedním tématem agendy, se 
předkládají výboru příslušnému pro 
ochranu lidských práv, přičemž se 
zohlední relevantní postoje přijaté 
parlamentem, výbory nebo delegacemi. 
Předseda stanoví přesnou lhůtu pro 
předkládání takových návrhů usnesení.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Marco Cappato

 Jednací řád Parlamentu
Čl. 115 – odst. 4 – výklad

Původní znění Pozměňovací návrh

Hlasování podle tohoto článku mohou být 
konána kolektivně na odpovědnost 
předsedy a Konference předsedů.

Diskuse a hlasování podle tohoto článku 
jsou zapsány jako první bod programu 
jednání každého kola.

Or. it



PE421.322v01-00 48/71 AM\773817CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 146
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Čl. 115 – odst. 5

Původní znění Pozměňovací návrh

5. Jsou-li předloženy dva nebo více 
návrhů usnesení o tomtéž tématu, použije 
se postup stanovený v čl. 103 odst. 4.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 147
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Jednací řád Parlamentu
Článek 116

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 116 vypouští se
Písemná prohlášení

1. Až pět poslanců může předložit písemné 
prohlášení o nejvýše 200 slovech týkající 
se věci spadající do působnosti Evropské 
unie. Písemná prohlášení se vytisknou ve 
všech úředních jazycích a rozešlou se. 
Tato prohlášení se ukládají spolu se 
jmény signatářů v rejstříku. Tento rejstřík 
je veřejný, je k dispozici u vchodu do 
jednacího sálu v průběhu dílčích 
zasedání, a v době mezi zasedáními na 
vhodném místě, které  určí kolegium 
kvestorů.
Obsah písemného prohlášení nepřesáhne 
formu prohlášení, zejména nezahrnuje 
žádné rozhodnutí ve věcech, pro jejichž 
přijetí jsou jednacím řádem stanoveny 
zvláštní postupy a pravomoci.
2. Každý poslanec může připojit svůj 
podpis k prohlášení v rejstříku.
3. Pokud prohlášení podepíše většina 
všech poslanců Parlamentu, oznámí 
předseda tuto skutečnost Parlamentu 
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a zveřejní jména signatářů v zápisu z 
jednání.
4. Takové prohlášení se zasílá na konci 
dílčího zasedání orgánům, které v něm 
jsou uvedeny, spolu se jmény signatářů. 
Prohlášení se uvádí v zápisu z jednání 
zasedání, na kterém je oznámeno. 
Zveřejněním v zápisu se celý postup 
uzavírá.
5. Písemné prohlášení, které zůstalo 
v rejstříku po dobu delší než tři měsíce 
a nebylo podepsáno alespoň polovinou 
všech poslanců Parlamentu, se nebere 
v potaz.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Jednací řád Parlamentu
Článek 131 a

Původní znění Pozměňovací návrh

Na žádost zpravodaje nebo na návrh 
konference předsedů může také Parlament 
rozhodnout, že bod nevyžadující řádnou 
rozpravu bude projednán formou krátkého 
přednesení zpravodajem v plénu. 
V takovém případě má Komise možnost 
vystoupit a každý poslanec má právo 
reagovat dodatečným písemným 
prohlášením podle čl. 142 odst. 7.

Na žádost zpravodaje nebo na návrh 
konference předsedů může také Parlament 
rozhodnout, že bod nevyžadující řádnou 
rozpravu bude projednán formou krátkého 
přednesení zpravodajem v plénu. 
V takovém případě má Komise a jeden 
řečník za každou politickou skupinu
možnost vystoupit.

Or. en

Odůvodnění

V rámci krátkého přednesení by mělo být poslanci z každé politické skupiny umožněno 
vystoupit s cílem vyjádřit postoj své skupiny k předkládané zprávě.
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Pozměňovací návrh 149
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Jednací řád Parlamentu
Článek 131 a

Původní znění Pozměňovací návrh

Na žádost zpravodaje nebo na návrh 
konference předsedů může také Parlament 
rozhodnout, že bod nevyžadující řádnou 
rozpravu bude projednán formou krátkého 
přednesení zpravodajem v plénu. 
V takovém případě má Komise možnost 
vystoupit a každý poslanec má právo 
reagovat dodatečným písemným 
prohlášením podle čl. 142 odst. 7.

Na žádost zpravodaje a na návrh 
konference předsedů může také Parlament 
rozhodnout, že bod nevyžadující řádnou 
rozpravu bude projednán formou krátkého 
přednesení zpravodajem v plénu. 
V takovém případě má Komise možnost 
vystoupit a po ní mohou vystoupit 
poslanci podle toho, jak se přihlásí 
o slovo. Poslanci mají také právo reagovat 
dodatečným písemným prohlášením podle 
čl. 142 odst. 7.

Or. en

Odůvodnění

Krátké kolo skupinových řečníků by umožnilo komplexnější, ale stále konstruktivní rozpravu, 
a zároveň dodalo respektu zpravodaji a Komisi.

Pozměňovací návrh 150
Andrew Duff

Jednací řád Parlamentu
Článek 142

Původní znění Pozměňovací návrh

Stanovení řečnické doby Stanovení řečnické doby a seznam řečníků
1. Konference předsedů může Parlamentu 
navrhnout, aby pro každou rozpravu byla 
stanovena řečnická doba. Parlament 
rozhoduje o tomto návrhu bez rozpravy.

1. Konference předsedů může Parlamentu 
navrhnout, aby pro každou rozpravu byla 
stanovena řečnická doba. Parlament 
rozhoduje o tomto návrhu bez rozpravy.

1a. Žádný poslanec nesmí hovořit, aniž 
mu předseda udělí slovo. Poslanci se 
obracejí na předsedu. Jestliže se řečník 
odchýlí od tématu, předseda jej 
napomene.
1b. Předseda může vypracovat pro první 
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část konkrétní rozpravy seznam řečníků, 
který obsahuje jedno nebo více kol 
řečníků z každé politické skupiny, které se 
rozpravy chtějí zúčastnit, v pořadí podle 
jejich velikosti, a jednoho nezařazeného 
poslance.

2. Řečnická doba se stanoví v souladu s 
těmito kritérii:

2. Řečnická doba se pro tuto část rozpravy
stanoví v souladu s těmito kritérii:

a) první část řečnické doby se rozdělí 
rovným dílem mezi všechny politické 
skupiny;

a) první část řečnické doby se rozdělí 
rovným dílem mezi všechny politické 
skupiny;

b) další část se rozdělí mezi politické 
skupiny v poměru k celkovému počtu 
jejich členů;

b) další část se rozdělí mezi politické 
skupiny v poměru k celkovému počtu 
jejich členů;

c) nezařazeným poslancům se přidělí 
celková řečnická doba podle částí 
přidělených každé politické skupině podle 
písmen a) a b).

c) nezařazeným poslancům se přidělí 
celková řečnická doba podle částí 
přidělených každé politické skupině podle 
písmen a) a b).

3. Pokud je stanovena celková řečnická 
doba pro několik bodů pořadu jednání, 
informují politické skupiny předsedu, jaké 
části přiděleného času využijí pro 
jednotlivé body. Předseda zajistí, aby byly 
tyto řečnické doby dodrženy.

3. Pokud je stanovena celková řečnická 
doba pro několik bodů pořadu jednání, 
informují politické skupiny předsedu, jaké 
části přiděleného času využijí pro 
jednotlivé body. Předseda zajistí, aby byly 
tyto řečnické doby dodrženy.

3a. Zbývající část času rozpravy se předem 
konkrétním způsobem nepřiděluje. 
Namísto toho předseda vyzve poslance, 
aby hovořili zpravidla nejdéle jednu 
minutu. Předseda v nejvyšší možné míře 
zajistí, aby dostávali slovo střídavě řečníci 
mající různé politické názory a 
pocházející z různých členských států.
3b. Na žádost však může být dána 
přednost předsedovi nebo zpravodaji 
příslušného výboru a předsedům 
politických skupin, kteří si přejí vystoupit 
jejich jménem, nebo řečníkům, kteří je 
zastupují.
3c. Předseda může udělit slovo 
poslancům, kteří zvednutím modré karty 
signalizují, že chtějí stručným příspěvkem 
přerušit jiný projev, má-li předseda za to, 
že to nepovede k narušení rozpravy.

4. Žádný poslanec nesmí hovořit déle než 
jednu minutu k jakémukoli z těchto témat: 

4. Žádný poslanec nesmí hovořit déle než 
jednu minutu k jakémukoli z těchto témat: 
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zápisy, procesní návrhy, pozměňovací 
návrhy ke konečnému návrhu pořadu 
jednání nebo k pořadu jednání.

zápisy z jednání, procesní návrhy, 
pozměňovací návrhy ke konečnému návrhu 
pořadu jednání nebo k pořadu jednání.

5. Komise a Rada vystoupí v rozpravě ke 
zprávě zpravidla bezprostředně po 
zpravodaji. Komise, Rada a zpravodaj 
mohou vystoupit znovu, zejména v reakci 
na projevy poslanců Parlamentu.

5. Komise a Rada vystoupí v rozpravě ke 
zprávě zpravidla bezprostředně po 
zpravodaji. Komise, Rada a zpravodaj 
mohou vystoupit znovu, zejména v reakci 
na projevy poslanců Parlamentu.

6. Aniž je dotčen článek 197 Smlouvy o 
ES, usiluje předseda o dohodu s Komisí 
a Radou o tom, jaká řečnická doba jim 
bude přidělena.

6. Aniž je dotčen článek 197 Smlouvy o 
ES, usiluje předseda o dohodu s Komisí 
a Radou o tom, jaká řečnická doba jim 
bude přidělena.

7. Poslanci, kteří nevystoupili v rozpravě, 
mohou nejvýše jednou v průběhu jednoho 
dílčího zasedání odevzdat písemné 
prohlášení v rozsahu nejvýše 200 slov, 
které je přílohou doslovného záznamu 
z rozpravy.

7. Poslanci, kteří nevystoupili v rozpravě, 
mohou nejvýše jednou v průběhu jednoho 
dílčího zasedání odevzdat písemné 
prohlášení v rozsahu nejvýše 200 slov, 
které je přílohou doslovného záznamu 
z rozpravy.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh částečně přebírá znění pozměňovacího návrhu 67 návrhu zprávy 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Odůvodnění

Článek 142 odst. 1a: Cílem je umožnit živější diskusi, řečníci by měli obsadit první řady 
zasedacího sálu.
Článek 142 odst. 3c: Cílem je rozšířit možnosti použití modré karty. 
Článek 142 odst. 4a: Z doslovných záznamů by nemělo být nic vypouštěno, aby bylo možné 
úplné a komplexní prozkoumání postupů. Úplné záznamy by také mohly být nezbytné v 
případě možných sporů či disciplinárních opatření.

Pozměňovací návrh 151
Klaus-Heiner Lehne

Jednací řád Parlamentu
Článek 142

Původní znění Pozměňovací návrh

Stanovení řečnické doby Stanovení řečnické doby a seznam řečníků
1. Konference předsedů může Parlamentu 
navrhnout, aby pro každou rozpravu byla 

1. Konference předsedů může Parlamentu 
navrhnout, aby pro každou rozpravu byla 
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stanovena řečnická doba. Parlament 
rozhoduje o tomto návrhu bez rozpravy. 

stanovena řečnická doba. Parlament 
rozhoduje o tomto návrhu bez rozpravy.

1a. Žádný poslanec nesmí hovořit, aniž 
mu předseda udělí slovo. Poslanci hovoří 
ze svých míst a obracejí se na předsedu. 
Jestliže se řečník odchýlí od tématu, 
předseda jej napomene.
1b. Předseda může vypracovat pro první 
část konkrétní rozpravy seznam řečníků, 
který obsahuje jedno nebo více kol 
řečníků z každé politické skupiny, které se 
rozpravy chtějí zúčastnit, v pořadí podle 
jejich velikosti, a jednoho nezařazeného 
poslance.

2. Řečnická doba se stanoví v souladu s 
těmito kritérii:

Řečnická doba se pro tuto část rozpravy
stanoví v souladu s těmito kritérii:

a) první část řečnické doby se rozdělí 
rovným dílem mezi všechny politické 
skupiny;

a) první část řečnické doby se rozdělí 
rovným dílem mezi všechny politické 
skupiny;

b) další část se rozdělí mezi politické 
skupiny v poměru k celkovému počtu 
jejich členů;

b) další část se rozdělí mezi politické 
skupiny v poměru k celkovému počtu 
jejich členů;

c) nezařazeným poslancům se přidělí 
celková řečnická doba podle částí 
přidělených každé politické skupině podle 
písmen a) a b).

c) nezařazeným poslancům se přidělí 
celková řečnická doba podle částí 
přidělených každé politické skupině podle 
písmen a) a b).

3. Pokud je stanovena celková řečnická 
doba pro několik bodů pořadu jednání, 
informují politické skupiny předsedu, jaké 
části přiděleného času využijí pro 
jednotlivé body. Předseda zajistí, aby byly 
tyto řečnické doby dodrženy.

3. Pokud je stanovena celková řečnická 
doba pro několik bodů pořadu jednání, 
informují politické skupiny předsedu, jaké 
části přiděleného času využijí pro 
jednotlivé body. Předseda zajistí, aby byly 
tyto řečnické doby dodrženy.

3a. Zbývající část času rozpravy se předem 
konkrétním způsobem nepřiděluje. 
Namísto toho předseda vyzve poslance, 
aby hovořili zpravidla nejdéle jednu 
minutu. Předseda v nejvyšší možné míře 
zajistí, aby dostávali slovo střídavě řečníci 
mající různé politické názory a 
pocházející z různých členských států.
3b. Na žádost však může být dána 
přednost předsedovi nebo zpravodaji 
příslušného výboru a předsedům 
politických skupin, kteří si přejí vystoupit 
jejich jménem, nebo řečníkům, kteří je 
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zastupují.
3c. Předseda může udělit slovo 
poslancům, kteří zvednutím modré karty 
signalizují, že chtějí položit otázku jinému 
poslanci během jeho či její řeči, pokud je 
přesvědčen, že tím nedojde k narušení 
rozpravy, a pokud s tím řečník souhlasí.

4. Žádný poslanec nesmí hovořit déle než 
jednu minutu k jakémukoli z těchto témat: 
zápisy z jednání, procesní návrhy, 
pozměňovací návrhy ke konečnému návrhu 
pořadu jednání nebo k pořadu jednání.

4. Žádný poslanec nesmí hovořit déle než 
jednu minutu k jakémukoli z těchto témat: 
zápisy z jednání, procesní návrhy, 
pozměňovací návrhy ke konečnému návrhu 
pořadu jednání nebo k pořadu jednání.

4a. Aniž jsou dotčeny jeho další 
disciplinární pravomoci, může předseda 
nechat vyškrtnout ze zpráv o rozpravách 
při zasedáních projevy poslanců, kteří 
hovořili bez vyzvání, nebo kteří 
pokračovali v projevu po čase, který jim 
byl přidělen.

5. Komise a Rada vystoupí v rozpravě ke 
zprávě zpravidla bezprostředně po 
zpravodaji. Komise, Rada a zpravodaj 
mohou vystoupit znovu, zejména v reakci 
na projevy poslanců Parlamentu.

5. Komise a Rada vystoupí v rozpravě ke 
zprávě zpravidla bezprostředně po 
zpravodaji. Komise, Rada a zpravodaj 
mohou vystoupit znovu, zejména v reakci 
na projevy poslanců Parlamentu.

6. Aniž je dotčen článek 197 Smlouvy o 
ES, usiluje předseda o dohodu s Komisí a 
Radou o tom, jaká řečnická doba jim bude 
přidělena.

6. Aniž je dotčen článek 197 Smlouvy o 
ES, usiluje předseda o dohodu s Komisí a 
Radou o tom, jaká řečnická doba jim bude 
přidělena.

7. Poslanci, kteří nevystoupili v rozpravě, 
mohou nejvýše jednou v průběhu jednoho 
dílčího zasedání odevzdat písemné 
prohlášení v rozsahu nejvýše 200 slov, 
které je přílohou doslovného záznamu z 
rozpravy.

7. Poslanci, kteří nevystoupili v rozpravě, 
mohou nejvýše jednou v průběhu jednoho 
dílčího zasedání odevzdat písemné 
prohlášení v rozsahu nejvýše 200 slov, 
které je přílohou doslovného záznamu z 
rozpravy.
(Pokud bude tento pozměňovací návrh 
přijat, články 141 a 143 se nevezmou v 
potaz.)

Or. de
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Pozměňovací návrh 152
Marco Cappato

 Jednací řád Parlamentu
Čl. 142 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Původní znění Pozměňovací návrh

ca) řečnická doba bude poslancům, kteří 
čtou psaný text, zkrácena o jednu 
čtvrtinu; toto ustanovení nebude použito, 
pokud budou citovány právnické nebo 
legislativní texty.

Or. it

Pozměňovací návrh 153
Costas Botopoulos

Jednací řád Parlamentu
Čl. 142 – odst. 3 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

3a. Zbývající část času rozpravy se předem 
konkrétním způsobem nepřiděluje. 
Namísto toho předseda vyzve poslance, 
aby hovořili zpravidla nejdéle jednu 
minutu. Předseda v nejvyšší možné míře 
zajistí, aby dostávali slovo střídavě řečníci 
mající různé politické názory a 
pocházející z různých členských států. 
Zohlední se pořadí, ve kterém jsou podány 
žádosti o přidělení řečnické doby.

Or. en

Odůvodnění

Na konec ustanovení se doplňuje nová věta.

Pozměňovací návrh 154
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Čl. 142 – odst. 3 b (nový)
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Původní znění Pozměňovací návrh

3b. Na žádost však může být dána 
přednost předsedovi nebo zpravodaji 
příslušného výboru, předsedovi 
meziparlamentní delegace odpovědné za 
dotčenou zemi a předsedům politických 
skupin, kteří si přejí vystoupit jejich 
jménem, nebo řečníkům, kteří je 
zastupují.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje odstavec 3b pozměňovacího návrhu 67 (článek 142 
Stanovení řečnické doby) návrhu zprávy (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Pozměňovací návrh 155
Costas Botopoulos

Jednací řád Parlamentu
Čl. 142 – odst. 3 c (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

3c. Za účelem zajištění hladkého průběhu 
rozpravy může předseda udělit slovo 
poslancům, kteří zvednutím modré karty 
signalizují, že chtějí vystoupit. Slovo se 
udílí až poté, co skončí poslanec, který 
právě hovoří. Délka vystoupení nepřekročí 
půl minuty.  

Or. el

Pozměňovací návrh 156
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Jednací řád Parlamentu
Článek 144

Původní znění Pozměňovací návrh

Po dobu nejvýše třiceti minut po zahájení
každého dílčího zasedání udělí předseda 
slovo poslancům, kteří chtějí upozornit 

Po dobu nejvýše třiceti minut na konci
každého dílčího zasedání udělí předseda 
slovo poslancům, kteří chtějí upozornit 



AM\773817CS.doc 57/71 PE421.322v01-00

CS

Parlament na důležitou otázku politické 
povahy. Řečnická doba pro každého 
poslance nepřesáhne jednu minutu. 
Předseda může dát poslancům opět tentýž 
časový prostor později v průběhu téhož
dílčího zasedání.

Parlament na důležitou otázku politické 
povahy. Řečnická doba pro každého 
poslance nepřesáhne jednu minutu. 
Předseda může dát poslancům opět tentýž 
časový prostor poslední den téhož dílčího 
zasedání.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Andrew Duff

Jednací řád Parlamentu
Čl. 151 – odst. 4 – pododstavec 3

Původní znění Pozměňovací návrh

Ustanovení čl. 103 odst. 4 se použije 
obdobně.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je podmíněn přijetím návrhu ALDE na změnu čl. 45 odst. 2. Nebude 
důvod pro umožnění jakéhokoli společného usnesení, pokud zprávy z vlastního podnětu budou 
moci být pozměňovány lepším postupem.

Pozměňovací návrh 158
Andrew Duff

Jednací řád Parlamentu
Čl. 157 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Jestliže text, o kterém se má hlasovat, 
obsahuje dvě nebo více ustanovení, nebo se 
dotýká dvou nebo více otázek, nebo může 
být rozdělen do dvou nebo více částí, 
z nichž má každá svůj ucelený smysl 
a normativní hodnotu, může politická 
skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců 
požádat o dílčí hlasování.

1. Jestliže text, o kterém se má hlasovat, 
obsahuje dvě nebo více ustanovení, nebo se 
dotýká dvou nebo více otázek, nebo může 
být rozdělen do dvou nebo více částí, které 
mají svůj ucelený smysl a/nebo normativní 
hodnotu, může politická skupina nebo 
nejméně čtyřicet poslanců požádat o dílčí 
hlasování.

Or. en
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Odůvodnění

Ukázalo se, že stávající znění článku je příliš úzce vymezeno, a nesplňuje tak potřeby 
parlamentní praxe.

Pozměňovací návrh 159
Hanne Dahl

Jednací řád Parlamentu
Článek 159

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Zpravidla se v Parlamentu hlasuje 
zvednutím ruky.

1. Zpravidla se v Parlamentu hlasuje za 
použití elektronického hlasovacího 
zařízení. 

2. Jestliže předseda rozhodne, že výsledek 
není jednoznačný, hlasuje se znovu 
s použitím elektronického hlasovacího 
zařízení, a pokud toto zařízení nefunguje, 
hlasuje se tak, že poslanci povstanou nebo 
zůstanou sedět.

2. Jestliže elektronického hlasovacího 
zařízení nelze z technických důvodů 
použít, hlasuje se znovu zvednutím ruky 
nebo tak, že poslanci povstanou nebo 
zůstanou sedět.

3. Výsledek hlasování se zaznamená. 3. Výsledek hlasování se zaznamená.

Or. en

Odůvodnění

Elektronické hlasovací zařízení by zaručilo bezpečné zjištění, zda existuje většina či 
kvalifikovaná většina nebo zda jsou plénum a výbory usnášeníschopné, aniž by byla 
požadována kontrola dosud prováděná na základě stávajících pravidel zvednutím ruky.

Pozměňovací návrh 160
Hanne Dahl

Jednací řád Parlamentu
Článek 159 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 159a
Závěrečné hlasování

1. O jakémkoli právním předpisu jako 
celku, ať už jde o jediné nebo závěrečné 
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hlasování, Parlament obvykle uplatní 
jmenovité hlasování za použití 
elektronického hlasovacího zařízení.
2. Výsledek hlasování se zaznamená.

Or. en

Odůvodnění

Odpovědnost vůči občanům by se zvýšila, pokud by závěrečné hlasování o právním předpisu 
bylo provedeno jmenovitě, aniž by byl dotčen dodatečný požadavek podle článku 160.

Pozměňovací návrh 161
Hanne Dahl

Jednací řád Parlamentu
Čl. 160 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Kromě případů stanovených v čl. 99 
odst. 4 a čl. 100 odst. 5 se hlasuje 
jmenovitě, požádá-li o to písemně nejméně 
čtyřicet poslanců nebo politická skupina 
večer přede dnem hlasování, pokud 
předseda nestanoví jinou lhůtu.

1. Kromě případů stanovených v čl. 99 
odst. 4, čl. 100 odst. 5 a článku 159a se 
hlasuje jmenovitě, požádá-li o to písemně 
nejméně čtyřicet poslanců nebo politická 
skupina večer přede dnem hlasování, 
pokud předseda nestanoví jinou lhůtu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu je přizpůsobit pravidla stávající praxi, neboť jmenovité hlasování se 
vždy provádí prostřednictví elektronického hlasovacího zařízení.

Pozměňovací návrh 162
Hanne Dahl

Jednací řád Parlamentu
Čl. 160 – odst. 2 – pododstavec 1

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Poslanci hlasují v abecedním pořadí 
počínaje jménem poslance, kterého určí 
los. Předseda hlasuje jako poslední.

2. Jmenovité hlasování se provede za 
použití elektronického hlasovacího 
zařízení. Nelze-li toto hlasování z 
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technických důvodů uplatnit, hlasují 
poslanci v abecedním pořadí počínaje 
jménem poslance, kterého určí los. 
Předseda hlasuje jako poslední.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu je přizpůsobit pravidla stávající praxi, neboť jmenovité hlasování se 
vždy provádí prostřednictví elektronického hlasovacího zařízení.

Pozměňovací návrh 163
Hanne Dahl

Jednací řád Parlamentu
Čl. 161 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1. Předseda může kdykoli rozhodnout, že
se hlasování uvedené v článcích 159, 160 
a 162 uskuteční prostřednictvím 
elektronického hlasovacího zařízení.

1. Předseda zajistí, aby se hlasování 
uvedené v článcích 159, 160 a 162 
uskutečnilo prostřednictvím 
elektronického hlasovacího zařízení.

Pokud nemůže být elektronické hlasování 
z technických důvodů použito, hlasuje se 
podle článku 159, čl. 160 odst. 2 nebo 
článku 162.

Pokud nemůže být elektronické hlasování 
z technických důvodů použito, hlasuje se
zvednutím ruky nebo podle čl. 160 odst. 2 
nebo článku 162.

Po technické stránce je používání 
elektronického hlasovacího zařízení 
upraveno pokyny předsednictva.

Po technické stránce je používání 
elektronického hlasovacího zařízení 
upraveno pokyny předsednictva.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zachována vnitřní soudržnost jednacího řádu Evropského parlamentu, navrhují 
autoři pozměnit čl. 161 odst. 1 v souladu s navrhovanými změnami k článkům 159 a 160. 

Pozměňovací návrh 164
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Článek 172 a (nový)



AM\773817CS.doc 61/71 PE421.322v01-00

CS

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 172a
Přijaté texty

1. Texty přijaté Parlamentem jsou 
zveřejněny ihned po hlasování. Předloží se 
Parlamentu spolu se zápisem 
z příslušného zasedání a budou uchovány 
v archivu Parlamentu.
2. Texty přijaté Parlamentem podléhají 
právně-jazykové finalizaci, za kterou je 
odpovědný předseda. Pokud jsou takové 
texty přijaty na základě dohody mezi 
Parlamentem a Radou, tuto finalizaci 
provádějí oba orgány v úzké spolupráci 
a na základě vzájemné dohody.
3. Postup stanovený v článku 204a se 
použije, pokud jsou k zajištění koherence 
a kvality textu v souladu s vůlí vyjádřenou 
Parlamentem nezbytné úpravy, jež jdou 
nad rámec oprav typologických chyb či 
oprav nezbytných pro zajištění 
vzájemného souladu všech jazykových 
verzí a jejich jazykové správnosti 
a terminologické jednotnosti. 
4. Texty přijaté Parlamentem postupem 
stanoveným v článku 251 Smlouvy o ES 
mají formu textu v úplném znění. Nebylo-
li hlasování Parlamentu založeno na 
dohodě s Radou, vyznačí se v text 
v úplném znění veškeré přijaté 
pozměňovací návrhy.
5. Po provedení finalizace přijaté texty 
podepíše předseda a generální tajemník 
a zveřejní se v Úředním věstníku.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrhy 74 a 75 návrhu zprávy (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000))
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Pozměňovací návrh 165
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Čl. 175 – nadpis

Původní znění Pozměňovací návrh

Zřizování dočasných výborů Zřizování zvláštních výborů

Or. en

Pozměňovací návrh 166
József Szájer

Jednací řád Parlamentu
Čl. 177 – odst. 1 – výklad (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Složení výborů přísně odráží složení 
Parlamentu. Výměna křesel mezi 
politickými skupinami by neměla být 
povolena.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Čl. 177 – odst. 1 – výklad (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Poměrné zastoupení skupin nesmí 
vycházet z nejbližšího vhodného 
celkového počtu. Rozhodne-li se skupina 
nezasednout ve výboru, zůstanou dotčená 
křesla neobsazena a velikost výboru se 
o příslušný počet sníží.

Or. en
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Pozměňovací návrh 168
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Čl. 179 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Pokud stálý výbor prohlásí, že není 
příslušný k posouzení otázky, nebo 
vznikne-li spor o příslušnosti dvou nebo 
více stálých výborů, posoudí otázku 
příslušnosti Konference předsedů do čtyř 
pracovních týdnů poté, co je v Parlamentu 
oznámeno postoupení věci výboru. 
Konference předsedů výborů je o věci 
informována a může dát doporučení 
Konferenci předsedů. Konference 
předsedů rozhodne do šesti pracovních 
týdnů ode dne, kdy jí byla otázka 
příslušnosti předložena. Jinak je otázka 
příslušnosti  zařazena na pořad jednání 
následujícího dílčího zasedání.

2. Pokud stálý výbor prohlásí, že není 
příslušný k posouzení otázky, nebo 
vznikne-li spor o příslušnosti dvou nebo 
více stálých výborů, posoudí otázku 
příslušnosti Konference předsedů do čtyř 
pracovních týdnů poté, co je v Parlamentu 
oznámeno postoupení věci výboru. 
Konference předsedů rozhodne do šesti 
týdnů na základě doporučení Konference 
předsedů výborů, nebo pokud takové 
doporučení nebylo vydáno, na základě 
doporučení svého předsedy. Pokud v této 
lhůtě Konference předsedů nerozhodne, 
doporučení se považuje za schválené.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Čl. 179 – odst. 2 – výklad (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Předsedové výborů mohou s jinými 
předsedy výborů uzavřít dohodu 
o přidělení bodů určitému výboru, která 
případně podléhá schválení postupem 
s přidruženými výbory podle článku 47.

Or. en
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Pozměňovací návrh 170
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Článek 181

Původní znění Pozměňovací návrh

Podvýbory Pracovní skupiny výboru
1. S předchozím svolením Konference 
předsedů může stálý nebo dočasný výbor 
pro potřeby své práce jmenovat jeden 
nebo více podvýborů, přičemž zároveň 
určí složení takových podvýborů podle 
článku 177 a jeho příslušnost. Podvýbory 
se ze své činnosti odpovídají výboru, který 
je zřídil.

Výbory mohou zřídit pracovní skupiny pro 
pomoc při přípravě své práce. Těmto 
pracovním skupinám je poskytováno 
technické a administrativní zázemí 
srovnatelné se zázemím poskytovaným 
výborům. Předsednictvo stanoví prováděcí 
ustanovení.

2. Postup jednání v podvýborech je stejný 
jako ve výborech.
3. Náhradníkům je dovoleno účastnit se 
práce podvýborů za stejných podmínek 
jako u výborů.
4. Uplatněním těchto ustanovení musí být 
zabezpečena vzájemná provázanost mezi 
podvýborem a výborem, v jehož rámci je 
podvýbor zřízen. Z tohoto důvodu jsou 
všichni řádní členové podvýboru voleni ze 
členů výboru, který jej zřídil.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Costas Botopoulos

Jednací řád Parlamentu
Článek 182 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 182a
Koordinátoři a stínoví zpravodajové 

výboru 
1. Politické skupiny a nezařazení poslanci, 
kteří jsou členy výboru, mohou ze svých 
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řad vybrat koordinátora.
2. V případě potřeby předseda svolává 
koordinátory výboru, aby připravili 
rozhodnutí, která má výbor přijmout, 
zejména rozhodnutí o postupu 
a jmenování zpravodajů.
3. Politické skupiny a nezařazení poslanci 
mohou pro každou zprávu jmenovat 
stínového zpravodaje, který sleduje pokrok 
učiněný v souvislosti s příslušnou 
zprávou. Jejich jména se sdělí předsedovi. 

Or. el

Pozměňovací návrh 172
Andrew Duff

Jednací řád Parlamentu
Článek 182 a (nový) v kapitole 2

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 182a
Koordinátoři a stínoví zpravodajové 

výboru
1. Politické skupiny a nezařazení poslanci, 
kteří jsou členy výboru, mohou ze svých 
řad vybrat koordinátora.
2. V případě potřeby předseda svolává 
koordinátory výboru, aby připravili 
rozhodnutí, která má výbor přijmout, 
zejména rozhodnutí o postupu a 
jmenování zpravodajů. Výbor může 
koordinátorům svěřit pravomoc přijímat 
určitá rozhodnutí, s výjimkou schvalování 
zpráv, stanovisek nebo pozměňovacích 
návrhů. K účasti na schůzích 
koordinátorů výboru mohou být v poradní 
funkci přizváni místopředsedové. 
Koordinátoři usilují o nalezení shody. 
Jestliže shody nelze dosáhnout, mohou 
jednat pouze po získání většiny, která s 
ohledem na příslušnou sílu jednotlivých 
skupin jasně představuje velkou většinu 
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výboru.
2a. Každé skupině se na počátku každého 
kalendářního roku přidělí body za 
přidělování zpráv poměrně k její velikosti. 
Zprávy mohou být také přiděleny za nula 
bodů. Koordinátoři usilují o přidělení 
zpráv na základě konsenzu. Není-li 
konsenzu dosaženo, přistoupí se 
k váženému hlasování podle velikosti 
skupin. 
3. Politické skupiny a nezařazení poslanci 
mohou pro každou zprávu jmenovat 
stínového zpravodaje, který sleduje pokrok 
učiněný v souvislosti s příslušnou zprávou 
a hledá kompromisy v rámci výboru 
jménem skupiny či nezařazených 
poslanců. Jejich jména se sdělí Komisi. 
Zpravodaj informuje a konzultuje stínové 
zpravodaje ve všech fázích 
spolurozhodování či jiných legislativních 
postupů. Obecné zásady stanovené v 
[příloze XYZ] jsou beze zbytku 
respektovány.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má za cíl zohlednit úlohu, kterou koordinátoři a stínoví zpravodajové 
hrají v praxi, a tuto úlohu definovat a formalizovat. 
Systém přidělování bodů zprávám nebyl dříve v jednacím řádu stanoven.
Zkušenost, zejména s rozhodnutími v prvním čtení, ukázala nutnost přísnějších obecných 
zásad.

Pozměňovací návrh 173
Andrew Duff

Jednací řád Parlamentu
Článek 184

Původní znění Pozměňovací návrh

Zápis z každé schůze výboru se rozesílá 
všem jeho členům a předkládá se výboru 
ke schválení na nejbližší schůzi.

Zápis z každé schůze výboru se rozesílá 
všem jeho členům a předkládá se výboru 
ke schválení na nejbližší schůzi.



AM\773817CS.doc 67/71 PE421.322v01-00

CS

Veškeré audiovizuální záznamy postupů, 
včetně záznamů z tlumočnických kabin, se 
pořídí a zpřístupní na internetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Hanne Dahl

Jednací řád Parlamentu
Čl. 185 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2. Hlasování ve výboru je platné, je-li 
přítomna čtvrtina jeho členů. Požádá-li 
však o to šestina členů výboru před 
začátkem hlasování, je hlasování platné, 
pouze pokud se jej zúčastní většina členů 
výboru.

2. Hlasování ve výboru je platné, je-li 
přítomna čtvrtina jeho členů na základě 
zjištění provedeného za pomoci 
elektronického hlasovacího zařízení. 
Požádá-li však o to šestina členů výboru 
před začátkem hlasování, je hlasování 
platné, pouze pokud se jej zúčastní většina 
členů výboru na základě zjištění 
provedeného za pomoci elektronického 
hlasovacího zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zachována vnitřní soudržnost jednacího řádu Evropského parlamentu, navrhují 
autoři pozměnit článek 161 v souladu s navrhovanými změnami k článkům 159 a 160.

Pozměňovací návrh 175
Johannes Voggenhuber, Satu Hassi

Jednací řád Parlamentu
Čl. 185 – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Ve výboru se hlasuje zvednutím ruky, 
pokud čtvrtina členů výboru nepožaduje 
jmenovité hlasování. V takovém případě se 
hlasuje podle čl. 160 odst. 2.

3. Ve výboru se hlasuje zvednutím ruky, 
pokud desetina členů výboru nepožaduje 
jmenovité hlasování. V takovém případě se 
hlasuje podle čl. 160 odst. 2.
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Or. en

Odůvodnění

Počet legislativních návrhů uzavřených v prvním čtení se podstatně zvýšil. Zároveň se častěji 
uplatňuje zjednodušený postup v plénu, takže hlasování ve výboru se stává důležitější a mělo 
by být snadněji vysledovatelné. Byla výrazně vylepšena elektronická hlasovací zařízení.

Pozměňovací návrh 176
Hanne Dahl

Jednací řád Parlamentu
Čl. 185 – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Ve výboru se hlasuje zvednutím ruky, 
pokud čtvrtina členů výboru nepožaduje 
jmenovité hlasování. V takovém případě 
se hlasuje podle čl. 160 odst. 2.

3. Ve výboru se obvykle hlasuje za pomoci 
elektronického hlasovacího zařízení. 
Pokud toto zařízení nemůže být z 
technických důvodů použito, lze hlasovat 
zvednutím ruky či tak, že poslanci 
povstanou nebo zůstanou sedět. Jmenovitě 
se hlasu tehdy, pokud to požaduje čtvrtina 
členů výboru. V takovém případě se 
hlasuje za pomoci elektronického 
hlasovacího zařízení podle čl. 160 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zachována vnitřní soudržnost jednacího řádu Evropského parlamentu, navrhují 
autoři pozměnit článek 161 v souladu s navrhovanými změnami k článkům 159 a 160.

Pozměňovací návrh 177
Richard Corbett

Jednací řád Parlamentu
Čl. 188 – odst. 6 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

6a. Předseda delegace má právo být 
vyslyšen ve specializovaném výboru, 
pokud je na pořadu bod, který se týká 
oblasti odpovědnosti delegace. Totéž platí 
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na schůzích delegace pro předsedu nebo 
zpravodaje specializovaného výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Andrew Duff

Jednací řád Parlamentu
Hlava VII a (nová) – článek 190 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

HLAVA VII a
MEZISKUPINY

Článek 190a
Meziskupiny

Parlament uzná vytvoření meziskupin.
Předsednictvo stanoví pracovní postupy 
tak, aby se meziskupiny mohly pravidelně 
setkávat a účinně pracovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Richard Corbett

Jednací řád 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. Příslušný výbor se může rozhodnout
vypracovat zprávu podle článku 45 nebo 
jinak vyjádřit své stanovisko k peticím, 
které prohlásil za přípustné.

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

Pokud se zpráva zabývá zejména 
uplatňováním či výkladem práva 
Evropské unie, přidruží se výbor příslušný 
pro předmětnou věc v souladu s čl. 46 
odst. 1 a první a druhou odrážkou článku 
47. Příslušný výbor přijme bez návrhů na 
hlasování části návrhu usnesení přijaté 
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výborem příslušným pro předmětnou věc, 
které se týkají uplatňování či výkladu 
práva Evropské unie. Pokud příslušný 
výbor tyto návrhy nepřijme, může je 
přidružený výbor předložit přímo 
Parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Marco Cappato

 Jednací řád Parlamentu
Příloha 1 – čl. 2 – odrážka 3

Původní znění Pozměňovací návrh

Za prohlášení v rejstříku nese poslanec 
osobní odpovědnost a musí jej každý rok
aktualizovat.

Za prohlášení v rejstříku nese Parlament
právní odpovědnost a musí jej každý rok
aktualizovat.

Or. it

Pozměňovací návrh 181
Johannes Voggenhuber

Jednací řád Parlamentu
Příloha IV – čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2

Původní znění Pozměňovací návrh

O předlohách změn, které příslušný výbor 
zamítl, se v Parlamentu nehlasuje, pokud 
o to před uplynutím lhůty stanovené 
předsedou písemně nepožádá některý 
výbor nebo nejméně čtyřicet poslanců; tato 
lhůta nesmí být v žádném případě kratší 
než 24 hodiny před začátkem hlasování.

O předlohách změn, které příslušný výbor 
zamítl, se v Parlamentu nehlasuje, pokud 
o to před uplynutím lhůty stanovené 
předsedou písemně nepožádá některý 
výbor, politická skupina nebo nejméně 
čtyřicet poslanců; tato lhůta nesmí být 
v žádném případě kratší než 24 hodiny 
před začátkem hlasování.

Or. en

Odůvodnění

Již neexistuje důvod, proč by skupiny nemohly v rámci rozpočtového procesu opětovně 
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předložit pozměňovací návrhy plénu a musely volit složitý postup shromažďování podpisů.

Pozměňovací návrh 182
Johannes Voggenhuber

Jednací řád Parlamentu
Příloha IV – čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1

Původní znění Pozměňovací návrh

3. Takové předlohy změn jsou přípustné, 
pouze pokud jsou předloženy písemně, 
opatřeny podpisem nejméně čtyřiceti 
poslanců nebo předloženy jménem výboru 
a zaručují udržení rovnováhy příjmů a 
výdajů. Nepoužije se čl. 46 odst. 5.

3. Takové předlohy změn jsou přípustné, 
pouze pokud jsou předloženy písemně, 
opatřeny podpisem nejméně čtyřiceti 
poslanců nebo předloženy jménem výboru 
či politické skupiny a zaručují udržení 
rovnováhy příjmů a výdajů. Nepoužije se 
čl. 46 odst. 5.

Or. en

Odůvodnění

Již neexistuje důvod, proč by skupiny nemohly v rámci rozpočtového procesu opětovně 
předložit pozměňovací návrhy plénu a musely volit složitý postup shromažďování podpisů.


