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Původní znění 
 

Pozměňovací návrhy 

Pozměňovací návrh 1 

KAPITOLA 4 (Název) 

POLITICKÉ SKUPINY POLITICKÉ A NÁRODNÍ SKUPINY 

 

Pozměňovací návrh 2 

Článek 29  (Název) 

Vytváření politických skupin Vytváření politických a národních skupin 

 

Pozměňovací návrh 3 

Čl. 29 odst. 1, první věta  

Poslanci se mohou sdružovat ve skupinách 
podle své politické příslušnosti. 

Poslanci se mohou sdružovat ve skupinách 
podle své politické nebo národní 
příslušnosti. 

 

Pozměňovací návrh 4 

Čl. 29 odst. 2a (nový)  

 2a. Národní skupinu musí tvořit více než 
polovina poslanců z delegace jedné členské 
země.  

 

Pozměňovací návrh 5 

Čl. 29 odst. 2b (nový)  

 Poslanci Evropského parlamentu 
zastupující národnostní menšiny se mohou, 
je-li to jejich volba, přidat k národním 
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skupinám jiných členských států za 
předpokladu, že je národní skupina 
ochotna je přijmout. 

 

Pozměňovací návrh 6 

Čl. 29 odst. 4  

Vytvoření politické skupiny je oznámeno 
předsedovi Parlamentu formou prohlášení. 
Prohlášení musí obsahovat název skupiny, 
její členy a předsednictvo. 

Vytvoření politické nebo národní skupiny je 
oznámeno předsedovi Parlamentu formou 
prohlášení. Prohlášení musí obsahovat název 
skupiny, její členy a předsednictvo. 

 

Pozměňovací návrh 7 

Článek 30 (název) 

Činnosti a právní postavení politických 
skupin 

Činnosti a právní postavení politických a 
národních skupin 

 

Pozměňovací návrh 8 

Čl. 30 odst.1 

Politické skupiny vykonávají své funkce v 
rámci činností Unie, a to včetně úkolů, které 
pro ně vyplývají z jednacího řádu. Na 
základě organizační struktury generálního 
sekretariátu mají politické skupiny k 
dispozici vlastní sekretariát, administrativní 
zázemí a finanční prostředky, které jsou 
zahrnuty v rozpočtu Evropského parlamentu. 

Politické a národní skupiny vykonávají své 
funkce v rámci činností Unie, a to včetně 
úkolů, které pro ně vyplývají z jednacího 
řádu. Na základě organizační struktury 
generálního sekretariátu mají politické a 
národní skupiny k dispozici vlastní 
sekretariát, administrativní zázemí a finanční 
prostředky, které jsou zahrnuty v rozpočtu 
Evropského parlamentu. 

 

Pozměňovací návrh 9 

Čl. 30 odst.3 

Tato pravidla stanoví administrativní a 
finanční důsledky případného rozpuštění 
politických skupin. 

Tato pravidla stanoví administrativní a 
finanční důsledky případného rozpuštění 
politických nebo národních skupin. 
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Pozměňovací návrh 10 

Články 12, 18, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 61, 62, 64, 82, 83, čl. 90 odst. 4, čl. 97 odst. 2, čl. 99 
odst. 4, čl. 101 odst.3, čl. 102 odst. 3, čl. 103 odst. 2, čl. 103 odst. 4, čl. 108 odst. 1, čl. 114 
odst. 1, čl.115 odst. 1, čl.115 odst. 3, čl. 115 odst. 6, čl. 131 odst. 1, čl. 131 odst. 2, čl.131 
odst. 3, čl. 132 odst. 1, čl. 133 odst. 1, čl. 133 odst. 3, čl. 133 odst. 4, čl. 134 odst. 1, článek 
140, čl. 142 odst. 2, čl. 142 odst. 3, čl. 143 odst. 4, článek 150, čl. 151 odst. 4, čl. 155 odst. 5, 
čl. 157 odst. 1, čl. 160 odst. 1, čl. 178 odst. 1, čl. 178 odst. 2, čl. 188 odst. 2, čl. 200 odst. 1, 
čl. 201 odst. 4 a PŘÍLOHA II(B) odst. 3, PŘÍLOHA III odst. 5 a 6, PŘÍLOHA IV čl. 2 odst. 
2, čl. 3 odst. 2 a čl.7 odst. 2 a PŘÍLOHA XV odst. 1.3 
 
V důsledku výše uvedených pozměňovacích návrhů by měla být ustanovení (články a přílohy) 
jednacího řádu uvedená v tomto pozměňovacím návrhu pozměněna tak, aby místo „politická  
(é) skupina(y)“ bylo všude náležitě „politická(é) a národní skupina(y) nebo „politická(é) 
nebo národní skupina(y)  
 
 

****************** 
  
 
 
 Odůvodnění 
 
 
Různé členské státy Evropské unie mají své specifické potřeby a priority, o kterých je třeba 
diskutovat nad hranici stranické příslušnosti, často v dohodě s velvyslancem jejich země u 
Evropské unie a jeho zaměstnanci. Nynější způsob konání schůzí národních delegací určitých 
politických skupin nevyčerpává rozsah záležitostí, které mohou být z pohledu zájmů 
jednotlivých zemí pro konkrétní otázky důležité. Aby tyto dohody nad politické hranice mohly 
být účinné, měly by národní skupiny v Parlamentu mít odpovídající statut a potřebné 
technické vybavení (místnosti, zaměstnance atd).      
   
 

Účast v národní skupině by poslanci neměla bránit v příslušnosti k politické skupině nebo v 
jeho volbě zůstat nezávislým. Z tohoto důvodu je současné znění kapitoly 4 jednacího řádu 

nevyhovující. 
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