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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 69 b (nový) (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 69b (*)
1. Poslancům jsou poskytnuty tyto 
dokumenty:
a) návrh rozpočtu předložený Komisí,
b) shrnutí diskuse o návrhu rozpočtu 
v Radě,
c) postoj Rady k návrhu rozpočtu 
vypracovaný v souladu s čl. 314 odst. 3 
Smlouvy o fungování Evropské unie,
d) společný návrh dohodovacího výboru,
e) případný návrh rozhodnutí 
o prozatímních dvanáctinách podle 
článku 315 Smlouvy o fungování 
Evropské unie,
2. Tyto dokumenty jsou předány 
příslušnému výboru. Každý 
zainteresovaný výbor může zaujmout 
stanovisko. 
3. Chtějí-li zaujmout stanovisko i jiné 
výbory, stanoví předseda lhůtu pro 
předání těchto stanovisek příslušnému 
výboru.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh obsahuje drobné úpravy návrhu zprávy: vypouští odkaz na články 
Smlouvy o ESAE, jež budou zrušeny článkem 5 Protokolu č. 2 pozměňujícího Smlouvu 
o ESAE. Dalším návrhem je nahradit stávající výraz „vytištěny a rozdány“ výrazem 
„poslancům jsou poskytnuty“, který se s ohledem na povahu a rozsah některých dokumentů 
jeví jako vhodnější.

Pozměňovací návrh 2

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 69 e (nový) (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 69e (*)
Rozpočtové dohodovací řízení

1. Předseda svolá dohodovací výbor 
v souladu s čl. 314 odst. 4 Smlouvy 
o fungování Evropské unie.
2. Delegace zastupující Parlament na 
schůzích dohodovacího výboru 
v rozpočtovém procesu je složena ze 
stejného počtu členů jako delegace Rady.
3. Členové delegace jsou každoročně 
jmenováni politickými skupinami předtím, 
než Parlament hlasuje o postoji Rady, a to 
nejlépe ze členů výboru příslušného pro 
rozpočtové otázky a z ostatních 
zainteresovaných výborů. Delegaci vede 
předseda Parlamentu. Předseda 
Parlamentu může tímto úkolem pověřit 
místopředsedu, který má zkušenosti 
s rozpočtovými otázkami, nebo předsedu 
výboru příslušného pro rozpočtové otázky.
4. Použije se čl. 64 odst. 2, 4, 5, 7 a 8.
5. Pokud je v dohodovacím výboru 
dosaženo dohody o společném návrhu, věc 
se zařadí na pořad jednání dílčího 
zasedání Parlamentu, které se koná do 
čtrnácti dnů od data dosažení dohody. 
Použije se čl. 65 odst. 2 a 3.
6. O společném návrhu jako celku se 
rozhoduje v jediném hlasování. Hlasuje se 
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jmenovitě. Společný návrh je považován 
za schválený, pokud není zamítnut 
většinou hlasů všech poslanců 
Parlamentu.
7. Jestliže Parlament schválí společný 
návrh, zatímco jej Rada zamítne, může 
příslušný výbor předložit všechny nebo 
některé pozměňovací návrhy Parlamentu 
k postoji Rady za účelem jejich potvrzení 
v souladu s čl. 314 odst. 7 písm. d) 
Smlouvy o fungování Evropské unie.
Hlasování o potvrzení se zařadí na pořad 
jednání dílčího zasedání Parlamentu, 
které se koná do čtrnácti dnů od data, kdy 
Rada oznámila zamítnutí společného 
návrhu.
Pozměňovací návrhy jsou považovány za 
potvrzené, pokud jsou schváleny většinou 
hlasů všech poslanců Parlamentu 
a třípětinovou většinou odevzdaných 
hlasů.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na „návrh na zamítnutí“ společného postoje uvedený v návrhu zprávy je nadbytečný, 
neboť o společném návrhu jako celku se rozhoduje v jediném hlasování. Navíc by vzhledem ke 
specifické většině hlasů, kterou lze společný návrh zamítnout, bylo zvažování hlasování 
o společném návrhu jako celku souběžně s hlasováním o případném návrhu na jeho zamítnutí 
poněkud matoucí. Je rovněž nezbytné zvážit stanovení požadavku, aby EP na případné 
zamítnutí společného návrhu Radou reagoval do 14 dnů, a připomenout podmínky, za nichž 
se pozměňovací návrhy považují za potvrzené. 

Pozměňovací návrh 3

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 69 h (nový) (*)

Platný text Pozměňovací návrh

Článek 69h (*)
Třístranná jednání o finančních otázkách
Předseda se účastní pravidelných setkání 
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předsedů Evropského parlamentu, Rady 
a Komise, která jsou svolávána  z podnětu 
Komise v rámci rozpočtových postupů 
podle části šesté hlavy II Smlouvy 
o fungování Evropské unie. Předseda 
učiní všechna nezbytná opatření, aby 
podpořil vzájemné konzultace a sbližování 
postojů jednotlivých orgánů, a usnadnil 
tak provádění výše uvedených postupů.
Předseda Parlamentu může tímto úkolem 
pověřit místopředsedu, který má 
zkušenosti s rozpočtovými otázkami, nebo 
předsedu výboru příslušného pro 
rozpočtové otázky.

Or. en

Odůvodnění

Nové pravidlo navrhované v návrhu zprávy by se mělo uplatňovat na všechny postupy ve 
finančních otázkách uvedené v části šesté hlavě II Smlouvy o fungování Evropské unie (tento 
výraz je vhodnější než výraz „tato hlava“), a nikoli pouze na roční rozpočtový proces; proto 
by toto pravidlo mělo být zařazeno do závěrečné části příslušné hlavy, a nikoli mezi 
ustanovení o ročním rozpočtovém procesu.
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