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I. Úvod

Pan Saryusz-Wolski, předseda Výboru pro zahraniční věci, předložil, na základě ustanovení 
článku 201 Jednacího řádu Evropského parlamentu, předsedovi výboru AFCO, panu 
Leinenovi, žádost týkající se výkladu nebo případně změny článku 182 tohoto jednacího řádu.

Pan Saryusz-Wolski zdůraznil zvláštní status výboru AFET, jediného výboru, který má dva 
podvýbory (podvýbor pro lidská práva, DROI, a pro bezpečnost a ochranu, SEDE), 
a zdůvodnil tak svou žádost přáním tyto dva podvýbory zviditelnit tím, že se jejich předsedům 
přizná funkce místopředsedy výboru AFET. Díky tomuto přiznání by například mohli 
předsedové těchto dvou podvýborů předsedat jednáním výboru AFET, budou-li projednávané 
otázky souviset s jejich pravomocemi.

Konference předsedů již o možnosti udělit těmto dvěma podvýborům samostatný status 
debatovala (na zasedání dne 12. července 2007), avšak došla k zápornému závěru; status dvou 
podvýborů tak zůstal v rámci výboru AFET neměnný, aby se zajistil soudržný a integrovaný 
přístup k řízení evropské zahraniční politiky.

V současné době Jednací řád Evropského parlamentu neobsahuje žádný zvláštní předpis 
týkající se úlohy a statusu předsedů podvýborů v rámci výboru, jehož jsou součástí. Výbor 
AFET rovněž žádal, aby výbor AFCO prozkoumal článek 182 s cílem stanovit, zda by bylo 
možné jej vykládat tak, že by předsedům podvýborů mohla být z úřední moci přiznána funkce 
místopředsedy výboru, který je zřídil, nebo zda by v opačném případě bylo vhodné jednací 
řád pozměnit tak, aby se stávající znění článku 182 změnilo následujícím způsobem:

Stávající znění Navrhované změny
Článek 182: Předsednictva výborů

Na první schůzi výboru, po zvolení členů 
výboru podle článku 177 zvolí výbor 
předsednictvo složené z předsedy 
a jednoho, dvou nebo tří místopředsedů, 
kteří jsou zvoleni v odděleném hlasování. 

Aniž by byla dotčena ustanovení prvního 
pododstavce, v období od ledna 2007 do 
července 2009 bude mít předsednictvo 
každého výboru čtyři místopředsedy.

Článek 182: Předsednictva výborů

Na první schůzi výboru, po zvolení členů 
výboru podle článku 177 zvolí výbor 
předsednictvo složené z předsedy a jednoho, 
dvou nebo tří místopředsedů, kteří jsou 
zvoleni v odděleném hlasování. 

Aniž by byla dotčena ustanovení prvního 
pododstavce, v období od ledna 2007 do 
července 2009 bude mít předsednictvo 
každého výboru čtyři místopředsedy.

Předsedové podvýborů musí být považováni 
za místopředsedy výboru, v rámci něhož tyto 
výbory byly zřízeny, z úřední moci.

II. Možné reakce výboru AFCO
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Z právního hlediska uvedeného cíle výboru AFET zřejmě nemůže být v rámci procesu 
výkladu plně dosaženo, vzhledem k vyčerpávajícímu rázu ustanovení článku 182. Co se totiž 
týče stávajícího funkčního období, je výslovně stanoveno, že každé předsednictvo má čtyři 
místopředsedy, zatímco pro další funkční období je určen maximální počet tří místopředsedů.

Jakmile vyloučíme možnost výkladu, je vhodné prošetřit, jaké další možnosti ke splnění 
požadavků výboru AFET existují.

1. První možnost spočívá ve změně ustanovení jednacího řádu. Předseda výboru AFET 
doporučuje pozměnit článek 182, ale zdálo by se vhodnější pozměnit článek 181, který 
se týká právě podvýborů, připojením závěrečného odstavce, v němž by se určila úloha 
předsedů podvýborů v rámci „matečního“ výboru a přisoudila by se jim funkce 
místopředsedy.

2. Druhá možnost, která přichází v úvahu, je rozumnější. Díky ní by bylo totiž možné 
částečně vyhovět žádostem výboru AFET, aniž by se tak měnil jednací řád. Toto 
řešení by spočívalo v jednoduchém konstatování neexistence právních předpisů 
výslovně zakazujících předsedovi základního výboru přibírat předsedy podvýborů 
k jednáním předsednictví nebo odsouhlasit jejich předsedání diskusi o otázkách, jimiž 
se konkrétně zabývají dotyčné podvýbory. Zdálo by se tedy přípustné, kdyby se 
v praxi předseda „matečního“ výboru uchýlil k pravomocem, které mu jsou již 
implicitně přiznány ke zviditelnění činností a úlohy předsedů podvýborů. Je přirozené, 
že v rámci výkonu těchto implicitních pravomocí, by měla rozhodnutí předsedy 
podléhat zkoumání celého předsednictva a měla by jím být odsouhlasena.

III. Diskuse v rámci výboru

V průběhu předběžné diskuse vedené v rámci výboru dne 26. května tohoto roku zpravodaj 
představil dvě výše zmíněné možnosti, aby zjistil, kterou z nich výbor podporuje. Ať byly 
původní úmysly jakékoli, diskuse se z velké části zaměřila na otázku – mnohem obecnější 
závažnosti – statusu podvýboru SEDE a DROI. Někteří poslanci tak využili příležitosti 
a žádali přeměnu těchto dvou podvýborů na plnohodnotné výbory. Jak však připomněl 
předseda Leinen, výbor AFCO nemá v této věci žádné pravomoci. Přijímat taková rozhodnutí 
totiž přísluší Konferenci předsedů, rozhodnutí je poté postoupeno hlasování Parlamentu na 
plenárním zasedání.

Co se naproti tomu týče konkrétněji předmětu žádosti předložené výborem AFET, zpravodaj 
se omezí jen na to, že upozorní na skutečnost, že diskuse v rámci výboru neumožňuje 
konstatovat existenci jednomyslné podpory návrhu změny.

IV. Závěry

S ohledem na konstatování, jež vyplynula z diskuse v rámci výboru, doporučuje zpravodaj 
přistoupit k obezřetnějšímu postupu, v souvislosti s nímž se bere v potaz skutečnost, že 
nedošlo k dostatečně široké shodě ohledně případné změny jednacího řádu.

Kromě toho se nezdá vzhledem k významu politické rovnováhy, kterou dotyčné předpisy ve 
stávající podobě umožňují vytvořit a zachovat, žádoucí, aby byl článek 182 či 181 pozměněn. 
Na pozadí zvláštních ustanovení o složení předsednictví skutečně najdeme vnitřní vůli 
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zajišťovat v rámci všech výborů spravedlivé a poměrné zastoupení zásadních politických sil, 
které utváří Parlament. Ze jmenování jednoho či více místopředsedů z úřední moci by také 
vyplynulo riziko ohrožení, nebo v každém případě zkomplikování, snahy o takovou 
politickou rovnováhu v rámci různých parlamentních výborů.

Obecně vzato tak zpravodaj považuje za možné reagovat na žádosti výboru AFET takovým 
způsobem, aniž by bylo nutné přistoupit ke skutečné změně jednacího řádu. Ten totiž 
implicitně poskytuje předsedovi každého výboru dostatečně velký manévrovací prostor 
k řízení vnitřních činností samotného výboru. 

Navrhuje se tedy, aby výbor AFCO předložil Parlamentu, v souladu s čl. 201 odst. 3 
jednacího řádu, následující výklad čl. 182 odst. 1:

„V rámci čl. 182 odst. 1 se předsedovi základního výboru nezakazuje přibírat předsedy 
podvýborů k jednáním předsednictví nebo jim umožnit předsedat diskusi o otázkách, kterými 
se konkrétně zabývají dotyčné podvýbory, a to pod podmínkou, že tento postup podléhá 
zkoumání celého předsednictva a je jím odsouhlasen.“
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