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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o změně článků 3 a 4 jednacího řádu Evropského parlamentu
(2005/2036(REG))

Evropský parlament,

– s ohledem na své rozhodnutí ze dne 14. prosince 2004 o ověření pověřovacích listin1, a 
zejména bod 6 uvedeného rozhodnutí,

– s ohledem na dopis generálního tajemníka ze dne 15. února 2005,

– s ohledem na články 201 a 202 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0000/2006),

1. se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

2. upozorňuje na to, že podle čl. 202 odst. 3 jednacího řádu vstoupí tyto změny v platnost 
prvním dnem příštího dílčího zasedání;

3. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Původní znění Pozměňovací návrhy

Pozměňovací návrh 1
Čl. 3 odst. -1 (nový)

-1. Po volbách do Evropského parlamentu 
vyzve předseda příslušné orgány 
členských států, aby neprodleně oznámily 
Parlamentu jména zvolených poslanců, 
aby všichni poslanci mohli zasednout v 
Parlamentu s účinností od okamžiku 
zahájení prvního zasedání po volbách.
Zároveň předseda upozorní tyto orgány na 
příslušná ustanovení aktu ze dne 20. září 
1976 a vyzve je, aby přijaly veškerá 
opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k 
případům neslučitelnosti s výkonem 
mandátu poslance Evropského 
parlamentu. 

  
1 Úř. věst. C 226 E, 15. 9. 2005, s. 51; zpravodaj: Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
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(Tento pozměňovací návrh zčásti přejímá znění současného čl. 3 odst. 6, který bude zrušen, 
pokud bude tento pozměňovací návrh přijat)

Pozměňovací návrh 2
Čl. 3 odst. -1a (nový)

-1a. Každý poslanec, jehož zvolení bylo 
oznámeno Parlamentu, učiní předtím, než 
zasedne v Parlamentu, písemné 
prohlášení, že nezastává žádnou funkci 
neslučitelnou s mandátem poslance 
Evropského parlamentu ve smyslu aktu ze 
dne 20. září 1976. Dokud nejsou ověřeny 
pověřovací listiny poslance nebo není 
rozhodnuto o jakémkoli sporu a za 
předpokladu, že předtím podepsal výše 
uvedené písemné prohlášení, zasedá 
poslanec v Parlamentu a v jeho orgánech 
a požívá všech práv, která jsou s tím 
spojena. 
Pokud je předseda na základě veřejně 
známých skutečností nucen konstatovat, 
že poslanec zastává funkci neslučitelnou s 
výkonem mandátu poslance Evropského 
poslance ve smyslu aktu ze dne 20. září 
1976, informuje o tom Parlament a 
navrhne, aby bylo oznámeno uvolnění 
mandátu. 

(Tento pozměňovací návrh zčásti přejímá znění současného čl. 3 odst. 5, který bude zrušen, 
pokud bude tento pozměňovací návrh přijat)

Pozměňovací návrh 3
Čl. 3 odst. 2 pododstavec 2

Mandát poslance může být potvrzen, pouze 
pokud poslanec učinil písemná prohlášení 
podle článku 7 aktu ze dne 20. září 1976 a 
přílohy I tohoto jednacího řádu.

Mandát poslance může být potvrzen, pouze 
pokud poslanec učinil písemná prohlášení 
podle tohoto článku a přílohy I tohoto 
jednacího řádu. 

Pozměňovací návrh 4
Čl. 4 odst. 4

4. Neslučitelnost vyplývající z 4. Pokud příslušný orgán členského státu 
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vnitrostátních právních předpisů je 
oznámena Parlamentu, který ji vezme na 
vědomí.

oznámí předsedovi, že podle právních 
předpisů daného členského státu skončilo 
funkční období poslance Evropského 
parlamentu, buď v důsledku 
neslučitelnosti ve smyslu čl. 7 odst. 3 aktu 
ze dne 20. září 1976, nebo zbavením 
mandátu ve smyslu čl. 13 odst. 3 
uvedeného aktu, informuje předseda 
Parlament, že daný mandát skočil dnem, 
který sdělil členský stát, a vyzve daný 
členský stát, aby uvolněný mandát 
neprodleně obsadil. 

Jakmile příslušné orgány členských států 
nebo Unie či dotyčný poslanec oznámí 
předsedovi jmenování do funkce, která je 
neslučitelné s výkonem mandátu poslance 
Evropského parlamentu, předseda o tom 
informuje Parlament, který oznámí 
uvolnění mandátu.

Jakmile příslušné orgány členských států 
nebo Unie či dotyčný poslanec oznámí 
předsedovi jmenování nebo zvolení do 
funkce, která je neslučitelné s výkonem 
mandátu poslance Evropského parlamentu
podle čl. 7 odst. 1 a 2 aktu ze dne 20. září 
1976, předseda o tom informuje Parlament, 
který oznámí uvolnění mandátu.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 4 odst. 6 odrážka 2

– v případě jmenování do funkce 
neslučitelné s výkonem mandátu poslance 
Evropského parlamentu buď na základě 
vnitrostátních volebních právních 
předpisů, nebo podle článku 7 aktu ze dne 
20. září 1976: den oznámení příslušným 
orgánem členského státu nebo Unie či 
dotyčným poslancem.

– v případě jmenování nebo zvolení do 
funkce neslučitelné s výkonem mandátu 
poslance Evropského parlamentu ve 
smyslu čl. 7 odst. 1 nebo 2 aktu ze dne 20. 
září 1976: den oznámení příslušným 
orgánem členského státu nebo Unie či 
dotyčným poslancem.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 4 odst. 7

7. Pokud Parlament potvrdí, že se uvolnil 
mandát, vyrozumí o tom dotyčný členský 
stát.

7. Pokud Parlament potvrdí, že se uvolnil 
mandát, vyrozumí o tom dotyčný členský 
stát a vyzve jej, aby mandát neprodleně 
obsadil.
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Pozměňovací návrh 7
Článek 11 výklad

Vyskytne-li se během předsednictví 
nejstaršího poslance otázka týkající se 
ověření pověřovacích listin, postoupí ji 
nejstarší poslanec výboru příslušnému pro 
ověřování pověřovacích listin.

Nejstarší poslanec vykonává pravomoci 
předsedy uvedené v čl. 3 odst.-1a druhém 
pododstavci. Vyskytne-li se během 
předsednictví nejstaršího poslance jakákoli 
jiná záležitost týkající se ověření 
pověřovacích listin, postoupí ji nejstarší 
poslanec výboru příslušnému pro 
ověřování pověřovacích listin.
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1. Ve svém rozhodnutí ze dne 14. prosince 2004 o ověření pověřovacích listin1 Parlament 
uvedl, že „změny aktu ze dne 20. září 1976 provedené rozhodnutím Rady č. 2002/772/ES, 
Euratom ze dne 25. června 2002 a 23. září 2002 ozřejmily neadekvátnost ustanovení 
článků 3 a 4 jednacího řádu, zejména co se týče přijetí opatření souvisejících s 
ověřováním zjevné neslučitelnosti s výkonem mandátu v EP (vyplývající z článku 7 aktu 
ze dne 20. září 1976) s platností od ustavujícího zasedání Evropského parlamentu“. 
Výbor pro ústavní záležitosti byl požádán, aby prozkoumal „otázku úpravy článků 3 a 4 
jednacího řádu podle pozměněného aktu ze dne 20. září 1976, rovněž s cílem zavést 
ustanovení, která umožní Parlamentu jednat v každém jasném případě neslučitelnosti, 
aby se všichni poslanci Parlamentu mohli s účinností od ustavujícího zasedání ujmout 
svého mandátu“.

2. Pravomoc Evropského parlamentu ověřovat pověřovací listiny svých poslanců vyplývá z 
článku 12 výše uvedeného aktu, podle něhož Parlament vezme na vědomí výsledky 
oficiálně vyhlášené členskými státy a rozhodne v jakýchkoli sporech, které mohou 
vzniknout v souvislosti s ustanoveními tohoto aktu a které nevyplývají z vnitrostátních 
předpisů, na které tento akt odkazuje. Jinými slovy: akt svěřuje Evropskému parlamentu 
odpovědnost za zajištění toho, že jeho složení odpovídá veškerým právním podmínkám, 
pokud jde o uplatňování ustanovení tohoto aktu.

3. Jednací řád Parlamentu by proto měl obsahovat vhodné procesní nástroje, jejichž 
prostřednictvím bude možno kdykoli zajistit, aby Parlament jednal v řádném složení.

4. Při uplatňování ustanovení aktu se vyskytly některé praktické obtíže, zejména proto, že v 
některých případech oznámily příslušné orgány členských států jména zvolených 
kandidátů se zpožděním, a také v souvislosti se změnou článku 7 aktu, který stanoví 
neslučitelnost mandátu poslance Evropského parlamentu s mandátem poslance národního 
parlamentu.

5. Návrhy vypracované v této zprávě zčásti zakotvují v jednacím řádu osvědčené postupy, 
které vznikly v rámci činnosti správy Parlamentu2. Jsou inovativní v tom, že poskytnou 
nástroje, které jsou snadno použitelné a zároveň plně zachovávají statutární práva a 
důstojnost zvolených poslanců Parlamentu. Kromě toho se v zájmu průhlednosti navrhuje 
nové řazení příslušných ustanovení, a to podle chronologického pořadí jednotlivých 
kroků postupu.

6. Pozměňovací návrh 1 zavádí do jednacího řádu stávající praxi upozorňování orgánů 
členských států na potřebu včas oznámit jména zvolených poslanců, aby byl zajištěn 
řádný chod nově zvoleného Parlamentu již od jeho ustavujícího zasedání. Navíc by bylo 
vhodné připomínat členským státům, že mají povinnost před jakýmkoli oznámením jmen 
ověřit, že nedochází k jakémukoli případu neslučitelnosti s výkonem mandátu v EP.

7. Pozměňovací návrh 2 přichází s inovací, jejímž cílem je zamezit tomu, aby se zvolený 
poslanec, který zastává funkci neslučitelnou s jeho mandátem, mohl účastnit rozhodování 
Parlamentu. Podle daného pozměňovacího návrhu by prohlášení v současnosti 

  
1 Úř. věst. C 226 E, 15. 9. 2005, s. 51; zpravodaj: Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
2 Postupy, které se nyní uplatňují, jsou popsány ve sdělení, které vypracoval sekretariát Parlamentu a které bylo 
zveřejněno ve sdělení členům PE 368.027 v01.00.
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požadované podle čl. 3 odst. 2 druhého pododstavce, že dotyčný poslanec nezastává 
žádnou funkci, která je podle článku 7 aktu ze dne 20. září 1976 neslučitelná s výkonem 
mandátu poslance Evropského parlamentu, musel učinit každý poslanec předtím, než 
zasedne v Parlamentu. Právo zasedat v Parlamentu a v jeho orgánech a požívat všech 
práv s tím spojených by tedy bylo podmíněno tím, že poslanec nejprve učiní toto 
prohlášení. Ustanovení čl. 3 odst. 2 druhého pododstavce, které stanoví, že dokud 
poslanec neučiní toto prohlášení, nelze potvrdit platnost jeho mandátu, by zůstalo v 
platnosti.

8. Protože v případě neslučitelnosti jsou relevantní skutečnosti většinou veřejně známy, jeví 
se takovéto předběžné prohlášení jako dostatečná záruka toho, že v Parlamentu nezasedne 
žádný poslanec, který vykonává neslučitelnou funkci. Na druhé straně, v případě, že 
poslanec odmítne učinit takové prohlášení předtím, než zasedne v Parlamentu, jedná se o 
dostatečný důvod pro domněnku, že může jít o případ neslučitelnosti, který opravňuje k 
tomu, že dotyčný poslanec nebude požívat svých práv, dokud neučiní dané prohlášení 
nebo se záležitost nevyjasní jiným způsobem.

9. Druhou inovací, kterou přináší pozměňovací návrh 2, je skutečnost, že předsedovi 
Parlamentu je výslovně svěřena pravomoc informovat Parlament, pokud se na základě 
veřejně známých skutečností nade vší pochybnost zjistí, že určitý poslanec zastává funkci 
neslučitelnou s jeho mandátem v EP. V souladu s ustanoveními aktu ze dne 20. září 1976 
by taková situace umožnila Parlamentu oznámit uvolnění mandátu.

10. Pozměňovací návrh 3 přichází pouze s technickou úpravou vzhledem k tomu, že dané 
prohlášení není v aktu ze dne 20. září 1976 stanoveno jako nutná povinnost. Tento 
požadavek je procesním pravidlem, které Parlament zcela oprávněně stanovil ve svém 
jednacím řádu, aby mohl správně uplatňovat ustanovení aktu.

11. Pozměňovací návrhy 4, 5 a 6 mají za cíl pouze přizpůsobit jednací řád Parlamentu 
ustanovením aktu ze dne 20. září 1976 ve znění rozhodnutí ze dne 25. června a 23. září 
2002.

12. Pozměňovací návrh 7 předkládá výklad článku 11, který se týká nejstaršího poslance –
umožňuje mu navrhnout Parlamentu, aby vyřešil jakýkoli jasný případ neslučitelnosti, 
který by byl zjištěn během ustavujícího zasedání.


