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I. Úvod

Poslanec Saryusz-Wolski, predseda Výboru pre zahraničné veci, podal na základe ustanovení 
článku 201 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu  žiadosť predsedovi výboru AFCO, 
poslancovi Leinenovi, týkajúcu sa výkladu alebo prípadného pozmenenia článku 182 vyššie 
uvedeného rokovacieho poriadku. 

Zdôrazňujúc individuálny štatút výboru AFET ako jediného výboru, ktorému asistujú 
Podvýbor pre ľudské práva (DROI) a Podvýbor pre bezpečnosť a obranu (SEDE), poslanec 
Saryusz-Wolski zdôvodnil vlastnú žiadosť prianím väčšmi zviditeľniť tieto dva podvýbory 
prostredníctvom uznania funkcie podpredsedu výboru AFET ich predsedami. Takéto vhodné 
opatrenie by predsedom týchto dvoch podvýborov umožňovalo napríklad riadiť prácu výboru 
AFET so zreteľom na problematiku ich kompetencie.

Na konferencii predsedov (schôdza z 12. 7. 2007) sa už predtým diskutovalo o možnosti 
udeliťtýmto dvom podvýborom autonómny štatút, pričom sa nakoniec dospelo k negatívnemu 
záveru, na základe ktorého štatút týchto dvoch podvýborov zostal nezmenený v rámci výboru 
AFET, aby sa zaručil koherentný a integrovaný prístup k riadeniu európskej zahraničnej 
politiky.

V súčasnosti rokovací poriadok Európskeho parlamentu neobsahuje žiadne osobitné pravidlo 
ohľadom úlohy a štatútu predsedov podvýborov v rámci výboru v prípade, že im títo 
predsedajú. Preto výbor AFET požadoval, aby výbor AFCO preskúmal článok 182 so 
zámerom overiť, či by bolo možné poskytnúť mu výklad, na základe ktorého byl sa 
predsedovia podvýborov mohli uznať ex offo vo funkcii podpredsedov výboru, ktorý ich 
ustanovil, alebo aby v opačnom prípade vhodne upravil rokovací poriadok s cieľom pozmeniť 
súčasnú formuláciu článku 182, ako je uvedené nasledovne:

Súčasný text Navrhované zmeny
Článok 182 :  Predsedníctvo výboru
1.    Výbor na svojej prvej schôdzi po 
voľbách členov výboru podľa článku 177 
zvolí predsedníctvo zložené z predsedu a 
jedného, dvoch alebo troch podpredsedov. 
Podpredsedovia sa volia v samostatných 
hlasovaniach. 
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
prvého pododseku, je predsedníctvo 
každého výboru na obdobie od januára 
2007 do júla 2009 zložené zo štyroch 
podpredsedov.

Článok 182 :  Predsedníctvo výboru
1.    Výbor na svojej prvej schôdzi po voľbách 
členov výboru podľa článku 177 zvolí 
predsedníctvo zložené z predsedu a jedného, 
dvoch alebo troch podpredsedov. 
Podpredsedovia sa volia v samostatných 
hlasovaniach. 
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
prvého pododseku, je predsedníctvo každého 
výboru na obdobie od januára 2007 do júla 
2009 zložené zo štyroch podpredsedov.
I Predsedovia podvýborov sa považujú ex 
offo za podpredsedov výboru, v rámci 
ktorého boli zriadené podvýbory.
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II. Možné odpovede zo strany výboru AFCO.

Z právneho hľadiska sa nezdá, že by sa cieľ sformulovaný výborom AFET mohol plne 
dosiahnuť prostredníctvom druhej interpretácie za predpokladu vyčerpávajúceho charakteru 
ustanovení článku 182. Vskutku vzhľadom na súčasnú legislatívu sa výslovne predvída, že 
každé predsedníctvo je zložené zo štyroch podpredsedov, zatiaľ čo pri následných 
legislatívach sa určili maximálne traja podpredsedovia. 

Keďže sa interpretujúca cesta vylúčila, je dobré vyhodnotiť, ktoré iné možnosti voľby sa 
ponúkajú s cieľom vyhovieť požiadavkám výboru AFET.

1. Prvá možnosť je tá, že sa pristúpi k zmene ustanovení rokovacieho poriadku. Hoci by 
predseda výboru AFET predpokladal pozmenenie článku 182, bolo by vhodnejšie 
pozmeniť článok 181, osobitne zameraný na podvýbory, prostredníctvom pridania 
záverečného odseku, v ktorom sa upresňuje úloha predsedov podvýborov v rámci 
materského výboru, čím sa im udeľuje funkcia podpredsedov.

2. Druhá načrtnutá možnosť je obozretnejšia. Táto by totiž dovoľovala vyjsť čiastočne v 
ústrety požiadavkám formulovaným výborom AFET, ale bez toho, že by sa pristúpilo 
k zmene rokovacieho poriadku. Takáto rozhodná domnienka sa zakladá na 
jednoduchom konštatovaní neexistencie ustanovení, ktoré výslovne zabraňujú 
predsedovi hlavného výboru združiť predsedov podvýborov v rámci činnosti 
predsedníctva, alebo umožniť im predsedať rozprave týkajúcej sa otázok 
prerokovaných v špecifiku podvýboru. Zdalo by sa preto prijateľné, aby sa v praxi 
predseda „materského“ výboru odvolal na právomoci, ktoré sú už implicitne uznané s 
cieľom zviditeľniť činnosti a úlohy, ktoré vykonávajú predsedovia podvýborov. Pri 
výkone takýchto nesporných právomocí by sa rozhodnutia predsedu zjavne mali dať 
do pozornosti predsedníctvu vo svojej komplexnosti a podporovať po vzájomnej 
dohode.

III. Rozprava konaná v rámci výboru.

Pri príležitosti predbežnej rozpravy, ktorá sa konala vo výbore 26. mája, spravodajca predložil 
dve vyššie zmienené možnosti s cieľom zistiť, ktorej z nich bude výbor viac naklonený. 
Napriek počiatočným zámerom sa rozprava z veľkej časti sústredila na otázku – dosť 
všeobecnejšieho rozsahu – štatútu podvýborov SEDE a DROI. Niekoľkí členovia skutočne 
využili túto príležitosť a požadovali zmenu týchto dvoch podvýborov na plnoprávny výbor. 
Ako však pripomenul predseda Leinen, výbor AFCO nedisponuje kompetenciou v tejto veci. 
Spadalo by vskutku do právomoci konferencie predsedov, aby prijala rozhodnutie, o ktorom 
sa následne bude hlasovať v Parlamente zhromaždenom na plenárnom zasadnutí. 

Naopak, pokiaľ ide konkrétne o predmet požiadavky postúpenej zo strany výboru AFET, 
spravodajca sa obmedzuje na zdôraznenie toho, ako sa rozvíja diskusia v rámci výboru, 
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pričom by nebolo možné zistiť existenciu jednomyseľnej podpory v konfrontácii 
s pozmeňujúcou domnienkou.

IV. Závery.

Pokiaľ ide o rozpravu v rámci výboru, spravodajca odporúča prijatie skôr opatrného prístupu, 
ktorý by riadne zohľadnil neexistenciu dostatočne širokého konsenzu v prospech prípadnej 
úpravy predpisu.

Okrem toho pri danom význame politickej rovnováhy nepovažuje za primerané, že dotyčné 
normy v súčasnej formulácii umožňujú dosiahnuť a uchovať tento postup pri prípadnej zmene 
článku 182 alebo článku 181. Za osobitnými ustanoveniami vzťahujúcimi sa na zloženie 
predsedníctva spočíva nesporná vôľa výborov ako celku zaručiť spravodlivé a pomerné 
zastúpenie najväčších politických síl, z ktorých by sa skladal Parlament. Vymenovaním 
jedného alebo viacerých podpredsedov ex offo by sa riskovalo dohodnutie sa na kompromise 
alebo by sa v každom prípade sťažilo hľadanie takejto rovnováhy politickej povahy v rámci 
jednotlivých parlamentných výborov.

Spravodajca  teda v zásade pokladá za možné vyhovieť požiadavkám formulovaným výborom 
AFET bez toho, aby musel pristúpiť ku skutočnej zmene rokovacieho poriadku. Ten by 
v skutočnosti mlčky garantoval dostatočne široký priestor predsedovi každého výboru pri 
riadení vnútorných činností týchto výborov. 

Navrhuje sa teda, že výbor AFCO predloží Parlamentu v súlade s článkom 201 ods. 3 
rokovacieho poriadku nasledujúci výklad článku 182 ods. 1:

„Článok 182 ods. 1 nebráni predsedovi hlavného výboru združovať predsedov podvýborov 
s cieľom vykonávať činnosti predsedníctva, alebo umožniť im predsedať rozprave týkajúcej 
sa otázok prerokovávaných v špecifiku podvýboru, ak by bol takýto postup daný do 
pozornosti predsedníctvu vo svojej komplexnosti a podporiť po vzájomnej dohode“.
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