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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatel celkem souhlasí s postojem zpravodaje příslušného výboru. Jednou ze základních 
povinností Evropského parlamentu je zdokonalení způsobu práce a interních legislativních 
postupů za účelem urychlení zpracování agendy související se zjednodušováním právních 
předpisů Společenství. 

Tato snaha však nesmí zlehčovat postupy stanovené primárním právem, zejména postup 
spolurozhodování, při němž je úloha Parlamentu nesmírně důležitá vzhledem k jeho 
demokratickému přínosu v rámci rozhodovacího procesu EU. To stručně řečeno znamená, 
že všechny změny interních postupů Parlamentu musejí odpovídat příslušným ustanovením 
Smluv.

Navrhovatel proto navrhuje určité změny jednacího řádu, které je potřeba zvážit s cílem 
zajistit dostatečnou důvěryhodnost cílů zjednodušení právních předpisů a jejich snadnou 
uskutečnitelnost.

Aby bylo možné zracionalizovat mechanizmus schvalování kodifikace s ohledem na závazky 
všech příslušných zainteresovaných stran vzhledem k postupu zjednodušování právních 
předpisů, je podle všeho nutné pozměnit článek 80. Změna článku 80 umožní Výboru 
pro právní záležitosti prozkoumat působnost kodifikačního návrhu a v případě, že neobsahuje 
závažné změny, jej předat přímo plenárnímu zasedání. Pokud závažné změny obsahuje, 
informuje výbor předsedu, který předmětný návrh postoupí odpovědnému výboru 
k projednání. 

S cílem vytvořit specifický postup pro případy přepracování legislativních textů by se měl 
poté vložit nový článek 80a. Jak už bylo uvedeno v usnesení EP o strategii ohledně 
zjednodušení regulačního prostředí, je přepracování vedle kodifikace jedním ze základních 
prostředků zjednodušování acquis communautaire, přičemž by se měl tento postup používat 
co nejvíce. 

Nový článek 80a proto umožní Výboru pro právní záležitosti prozkoumat všechny návrhy 
na přepracování textů. Každý návrh bude předán k projednání příslušnému výboru, který bude 
mít rozdílné pravomoci s ohledem na změny tohoto návrhu podle výsledku projednání věci 
ve Výboru pro právní záležitosti.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Present text Pozměňovací návrhy Parlamentu
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Pozměňovací návrh 1
Čl. 80 odst. 1

1. Pokud je Parlamentu předložen návrh 
Komise na úřední kodifikaci práva 
Společenství, postoupí jej výboru 
příslušnému pro právní záležitosti. Pokud 
se zjistí, že návrh nezpůsobí žádné zásadní 
změny dosavadního práva Společenství, 
postupuje se podle článku 43.

1. Pokud je Parlamentu předložen návrh 
Komise na úřední kodifikaci práva 
Společenství, postoupí jej výboru 
příslušnému pro právní záležitosti. Tento 
výbor jej projedná, aby zjistil, zda se jedná 
o prostou kodifikaci, která neobsahuje 
žádné věcné změny. 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl zjednodušit zpracování kodifikačních návrhů v rámci 
výboru odpovědného za právní záležitosti pomocí jasněji formulovaného textu a přísnějšího 
postupu, protože vypuštění zmínky o článku 43 vyloučí zbytečně komplikovaný postup 
na úrovni výboru, zároveň však nedojde ke změně stávajících pravomocí plenárního zasedání. 
V důsledku toho se první fáze postupu, která se odehrává v rámci Výboru pro právní 
záležitosti, zjednoduší a zefektivní.

Pozměňovací návrh 2
Čl. 80 odst. 2

2. Předseda příslušného výboru nebo 
zpravodaj jmenovaný tímto výborem 
se mohou účastnit posuzování a revize 
návrhu na kodifikaci. Příslušný výbor může 
v případě potřeby zaujmout stanovisko 
předem

2. Výbor příslušný pro právní záležitosti 
může požádat výbor odpovědný 
za projednání návrhu o stanovisko.

Odůvodnění

Navrhovaná změna se týká toho, že Výbor pro právní záležitosti bude mít možnosti požádat 
příslušný výbor o stanovisko, které bude tvořit součást hodnocení při zkoumání návrhu 
na kodifikaci právních předpisů. Tento pozměňovací návrh odráží stávající praxi a v každém 
případě umožní odpovědnému výboru, aby zasáhl prostřednictvím svého stanoviska, bude-li 
o to požádán. V důsledku toho se první fáze postupu, která se odvíjí v rámci Výboru 
pro právní záležitosti, zjednoduší a zpřísní.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 80 odst. 3
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3. Bez ohledu na ustanovení čl. 43 odst. 3 
nelze použít zjednodušený postup v případě 
návrhu na úřední kodifikaci, pokud se proti 
tomuto postupu vysloví většina členů 
výboru příslušného pro právní záležitosti 
nebo příslušného výboru.

3. Pokud výbor příslušný pro právní 
záležitosti dospěje k závěru, že návrh 
neobsahuje věcné změny právních předpisů 
Společenství, postoupí jej Parlamentu 
ke schválení. V takovém případě se použije 
čl. 131 odst. 1 druhý pododstavec a odst. 3 
a 4.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh doplňuje pozměňovací návrh č. 1, přičemž má za cíl pomocí 
přísnějšího postupu celý proces zjednodušit. Použití  článku 131 místo článku 43 se týká 
pouze první fáze postupu, který se odehrává v rámci Výboru pro právní záležitosti: tento 
postup se tak zjednoduší a zefektivní a zároveň budou zachovány pravomoci plenárního 
zasedání.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 80 odst. 3a (nový)

3a. Pokud výbor příslušný pro právní 
záležitosti dospěje k závěru, že návrh 
obsahuje věcné změny právních předpisů 
Společenství, bude o tom informovat 
předsedu, který v souladu s článkem 40 
předmětný návrh předá výboru příslušnému 
k jeho projednání, aby jej bylo možno 
prozkoumat postupem obvyklým 
pro legislativní návrhy.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh pouze umožňuje, aby výbor příslušný k projednání návrhu zahájil 
obvyklý legislativní postup, pokud Výbor pro právní záležitosti zjistí, že návrh na kodifikaci 
obsahuje věcné změny právních předpisů Společenství.

Pozměňovací návrh 5
Článek 80a (nový)

Rule 80a
1. Jestliže je návrh Komise na úřední 
přepracování právních předpisů 
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Společenství předložen Parlamentu, bude 
postoupen výboru příslušnému pro právní 
záležitosti, aby jej projednal. Návrh 
na úřední přepracování právních předpisů 
Společenství představuje návrh 
na schválení legislativního aktu, který 
se skládá z jednoho textu, který obsahuje 
věcné změny stávajících právních aktů 
a zároveň kodifikuje ta ustanovení, která 
mají zůstat nezměněna. Nový právní akt 
nahrazuje a ruší dřívější akty.
2. Pokud výbor příslušný pro právní 
záležitosti dospěje k závěru, že návrh 
neobsahuje věcné změny právních předpisů 
Společenství kromě těch, které jsou 
v samotném návrhu jasně označeny jako 
věcné změny, bude o tom informovat 
předsedu, který v souladu s článkem 40 
předmětný návrh předá výboru příslušnému 
k jeho projednání, aby jej bylo možno 
prozkoumat postupem obvyklým 
pro legislativní návrhy. V tomto případě 
a za podmínek stanovených v čl. 150 a 151 
budou pozměňovací návrhy přípustné, 
pouze pokud se týkají částí návrhu, které 
obsahují věcné změny. Pozměňovací 
návrhy k ustanovení, která mají zůstat beze 
změny, budou proto nepřípustné.
3. Předseda výboru příslušného 
k projednání návrhu může nicméně povolit 
předložení těchto návrhů, pokud je 
předkládají jednotliví poslanci a pokud to 
vyžadují objektivní důvody v zájmu zajištění 
konzistentnosti mezi textem a věcnými 
změnami obsaženými v návrhu. Stejné 
pravidlo bude platit obdobně pro plenární 
zasedání.
4. Pokud výbor příslušný pro právní 
záležitosti dospěje k závěru, že návrh kromě 
změn, které jsou v samotném návrhu jasně 
označeny jako věcné změny, obsahuje další 
věcné změny, bude o tom informovat
předsedu, který v souladu s článkem 40 
předmětný návrh předá výboru příslušnému 
k jeho projednání, aby jej bylo možno 
prozkoumat postupem obvyklým 
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pro legislativní návrhy.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl vložit článek 80a, který se výslovně věnuje přepracování 
právních předpisů Společenství.  Obsahuje vyčerpávající definici přepracování založenou 
na interinstitucionální dohodě ze dne 28. listopadu 2001 a má za cíl odlišení kodifikovaných 
částí návrhu od skutečně nových částí, na něž se vztahuje neomezený postup 
spolurozhodování. Konzistentnost různých částí výsledného textu bude zajištěna na základě 
omezené přípustnosti pozměňovacích návrhů. Stejné pravidlo bude platit pro plenární 
zasedání. Jestliže bude návrh na přepracování textu obsahovat věcné změny, které se budou 
lišit od změn v samotném návrhu, použije se na základě posledního odstavce obvyklý postup.
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