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Rokovací poriadok Parlamentu 

Súčasný text 
 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 

KAPITOLA 4 (názov) 

POLITICKÉ SKUPINY POLITICKÉ A NÁRODNÉ SKUPINY 
 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 

Článok 29 (názov) 

Utváranie politických skupín Utváranie politických a národných skupín 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3 

Článok 29 odsek 1 prvá veta 

1. Poslanci sa môžu združovať do skupín 
podľa svojej politickej príslušnosti. 

1. Poslanci sa môžu združovať do skupín 
podľa svojej politickej alebo národnej 
príslušnosti. 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4 

Článok 29 odsek 2a (nový)  

 2a. Národnú skupinu musí tvoriť 
nadpolovičný počet poslancov delegácie 
členského štátu. 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5 

Článok 29 odsek 2b (nový)  
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 2b. Za predpokladu, že ich daná národná 
skupina bude akceptovať, môžu sa poslanci 
Európskeho parlamentu, ktorí reprezentujú 
národnostné menšiny, ak sa tak rozhodnú, 
stať členmi národnej skupiny iného 
členského štátu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6 

Článok 29 odsek 4 

4. Utvorenie politickej skupiny je potrebné 
oznámiť Predsedovi písomným vyhlásením. 
Toto vyhlásenie musí obsahovať názov 
skupiny, mená jej členov a zloženie jej 
predsedníctva. 

4. Utvorenie politickej alebo národnej 
skupiny je potrebné oznámiť Predsedovi 
písomným vyhlásením. Toto vyhlásenie 
musí obsahovať názov skupiny, mená jej 
členov a zloženie jej predsedníctva. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7 

Článok 30 (názov) 

Činnosť a postavenie politických skupín Činnosť a postavenie politických a 
národných skupín 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 

Článok 30 odsek 1 

1. Politické skupiny vykonávajú svoju 
pôsobnosť ako súčasť činnosti únie a to 
vrátane úloh, ktoré im vyplývajú z 
rokovacieho poriadku. V súlade s 
organizačnou štruktúrou sekretariátu sa 
politickým skupinám poskytne sekretariát, 
administratívne vybavenie a príspevky 
vyhradené na tento účel v rozpočte 
Parlamentu. 

1. Politické a národné skupiny vykonávajú 
svoju pôsobnosť ako súčasť činnosti únie a 
to vrátane úloh, ktoré im vyplývajú z 
rokovacieho poriadku. V súlade s 
organizačnou štruktúrou sekretariátu sa 
politickým a národným skupinám poskytne 
sekretariát, administratívne vybavenie a 
príspevky vyhradené na tento účel v 
rozpočte Parlamentu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9 

Článok 30 odsek 3 
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3. Pravidlá stanovia aj administratívne a 
finančné následky pre prípad rozpustenia 
politickej skupiny. 

3. Pravidlá stanovia aj administratívne a 
finančné následky pre prípad rozpustenia 
politickej alebo národnej skupiny. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10 

Články 12, 18, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 61, 62, 64, 82, 83, 90 ods. 4, 97 ods. 2, 99 ods. 4, 101 
ods. 3, 102 ods. 3, 103 ods.2, 103 ods. 4, 108 ods. 1, 114 ods. 1, 115 ods. 1, 115 ods. 3, 115 
ods. 6, 131 ods. 1, 131 ods. 2, 131 ods. 3, 132 ods. 1, 133 ods. 1, 133 ods. 3, 133 ods. 4, 134 
ods. 1, 140, 142 ods. 2, 142 ods. 3, 143 ods. 4, 150, 151 ods. 4, 155 ods. 5, 157 ods. 1, 160 

ods. 1, 160 ods. 2, 161 ods. 2, 163 ods. 1, 168 ods. 1, 168 ods. 2, 169 ods. 1, 169 ods. 2, 170 
ods. 1, 170 ods. 4, 171, 177 ods. 1, 177 ods. 4, 178 ods. 1, 178 ods. 2, 188 ods. 2, 200 ods. 1, 

201ods. 4, 
 a PRÍLOHA II písm. B ods. 3, PRÍLOHA III ods. 5 a 6, 

PRÍLOHA IV článok 2 ods. 2 a článok 7 ods. 2 a PRÍLOHA XV bod 1.3 
 

Ako následok a v súvislosti s horeuvedenými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi by sa 
mali ustanovenia (články a prílohy) rokovacieho poriadku, ktoré sú uvedené v tomto 
pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu zmeniť a doplniť tak, aby väzbu „politická skupina 
(alebo skupiny)“ a jej jednotlivé formy závislé na skloňovaní nahradila väzba „politická a 
národná skupina (alebo skupiny)„ a jej jednotlivé formy závislé na skloňovaní. 
 
 

****************** 
  
 
 
 Odôvodnenie 
 
 
Jednotlivé členské štáty Európskej únie majú vlastné osobitné potreby a priority, o ktorých je 
potrebné rokovať mimo politických strán, často konzultujúc svojho zastupiteľa pri Európskej 
únii a jeho kolegov. Súčasný spôsob schôdzí národných delegácií určitých politických skupín 
nepostačuje na prerokovanie všetkých otázok, ktoré sú dôležité z hľadiska osobitných záujmov 
jednotlivých štátov.  Na to, aby boli takéto konzultácie mimo politických strán efektívne, mali 
by mať národné skupiny v Parlamente príslušný štatút a potrebné technické podmienky 
(miestnosti, pracovníkov, atď.).         
 
Účasť v národnej skupine by nemala brániť poslancom byť členom politickej skupiny podľa 
vlastného výberu alebo zostať nezávislým.  
Z toho dôvodu je terajšie znenie kapitoly 4 rokovacieho poriadku neadekvátne.  
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