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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmene a doplnení článku 3 a 4 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu
(2005/2036(REG))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje rozhodnutie zo 14. decembra 2004 o preskúmaní osvedčení o zvolení 
za poslanca1 a osobitne na odsek 6,  

– so zreteľom na list generálneho tajomníka zo dňa 15. februára 2005,

– so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0000/2006),

1. sa rozhodol zmeniť a doplniť svoj rokovací poriadok v zmysle navrhovaných zmien;

2. upozorňuje, že tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť podľa článku 202 ods. 3 
rokovacieho poriadku v prvý deň schôdze nasledujúcej po ich prijatí;

3. poveruje svojho predsedu, aby informoval Radu a Komisiu o tomto rozhodnutí.

Znenie platného textu Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 3 odsek -1 (nový)

-1. Po voľbách do Európskeho 
parlamentu predseda požiada príslušné 
orgány členských štátov, aby bezodkladne 
oznámili Parlamentu mená zvolených 
poslancov, ktorí tak budú schopní zaujať 
svoje miesta v Parlamente s platnosťou od 
otvorenia prvej schôdze po voľbách.
Predseda zároveň upozorní tieto orgány 
na príslušné ustanovenia Aktu             
z 20. septembra 1976 a požiada ich, aby 
urobili potrebné opatrenia, ktoré zabránia 
akejkoľvek nezlučiteľnosti funkcií 
s mandátom poslanca Európskeho 
parlamentu.

  
1 Ú. v. EÚ C 226 E, 15.9.2005, s. 51; spravodajca: Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
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(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh čiastočne opakuje formuláciu súčasného článku 3 
ods. 6, ktorý sa vypustí, ak bude tento návrh prijatý.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 3 odsek -1a (nový)

-1a. Každý poslanec, o zvolení ktorého bol 
Parlament informovaný, urobí pred 
obsadením miesta v Parlamente písomné 
vyhlásenie, že nevykonáva žiadnu funkciu 
nezlučiteľnú s výkonom mandátu 
poslanca Európskeho parlamentu 
v zmysle Aktu z 20. septembra 1976. Kým 
budú osvedčenia o zvolení za poslanca 
overené, alebo kým sa rozhodne 
o všetkých sporných otázkach a za 
predpokladu, že poslanec už predtým 
podpísal uvedené písomné vyhlásenie, 
zaujme svoje miesto v Parlamente a jeho 
orgánoch a požíva všetky práva s tým 
spojené.
Keď na základe verejne známych faktov 
predseda dôjde k záveru, že poslanec 
vykonáva funkciu, ktorá je v zmysle Aktu 
z 20. septembra 1976 nezlučiteľná 
s výkonom mandátu poslanca Európskeho 
parlamentu, informuje o tom Parlament 
a navrhne, aby sa oznámilo uvoľnenie 
mandátu.

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh čiastočne opakuje formuláciu súčasného článku 3 
ods.5, ktorý sa vypustí, ak bude tento návrh prijatý.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 3 odsek 2 pododsek 2

Platnosť voľby poslanca nie je možné 
overiť, pokiaľ neboli urobené písomné 
vyhlásenia požadované podľa čl. 7 aktu z 
20. septembra 1976 a prílohy I k 
rokovaciemu poriadku.

Platnosť voľby poslanca nie je možné 
potvrdiť, pokiaľ neboli urobené písomné 
vyhlásenia požadované podľa tohto 
článku a prílohy I k rokovaciemu 
poriadku.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 4 odsek 4

4. Nezlučiteľnosť funkcií, ktorá vyplýva z 4. Keď príslušný orgán členského štátu 
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vnútroštátnej legislatívy, sa oznámi 
Parlamentu, ktorý ju vezme na vedomie.

informuje predsedu o ukončení trvania 
mandátu poslanca Európskeho 
parlamentu v súlade s ustanoveniami 
zákona daného členského štátu buď 
v dôsledku nezlučiteľnosti funkcií 
v zmysle článku 7 ods. 3 Aktu z 20. 
septembra 1976, alebo v 
dôsledku odobratia mandátu v zmysle 
článku 13 ods. 3 tohto Aktu, predseda 
informuje Parlament, že mandát sa 
skončil dátumom oznámenia členského 
štátu, a požiada členský štát, aby 
bezodkladne doplnil uvoľnené kreslo.

Ak príslušné orgány členských štátov alebo 
únie alebo dotknutý poslanec oznámia 
predsedovi, že bol menovaný do funkcie, 
ktorá je  nezlučiteľná s výkonom mandátu 
poslanca Európskeho parlamentu, predseda 
o tom informuje Parlament, ktorý potvrdí 
uvoľnenie mandátu.

Ak príslušné orgány členských štátov alebo 
Únie alebo poslanec, ktorého sa to týka,
oznámia predsedovi, že bol menovaný 
alebo zvolený do funkcie, ktorá je 
nezlučiteľná s výkonom mandátu poslanca 
Európskeho parlamentu podľa článku 7 
ods. 1 a 2 Aktu z 20. septembra 1976, 
predseda o tom informuje Parlament, ktorý 
potvrdí uvoľnenie mandátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 4 odsek 6 zarážka 2

- v prípade menovania do funkcie 
nezlučiteľnej s mandátom poslanca 
Európskeho parlamentu podľa 
vnútroštátneho volebného práva alebo 
podľa čl. 7 Aktu z 20. septembra 1976 deň 
oznámený príslušnými orgánmi členských 
štátov, únie alebo dotknutým poslancom.

- v prípade menovania alebo zvolenia do 
funkcie nezlučiteľnej s mandátom poslanca 
Európskeho parlamentu podľa článku 7 
ods. 1 alebo 2 Aktu z 20. septembra 1976:  
deň oznámený príslušnými orgánmi 
členských štátov, Únie alebo poslancom, 
ktorého sa to týka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 4 odsek 7

7. Keď Parlament potvrdí uvoľnenie 
mandátu, informuje o tom dotknutý 
členský štát.

7. Keď Parlament potvrdí uvoľnenie 
mandátu, informuje o tom príslušný 
členský štát a požiada ho, aby bezodkladne 
doplnil uvoľnené kreslo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 11 interpretácia
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Ak sa počas predsedníctva najstaršieho 
poslanca nastolí otázka týkajúca sa 
preskúmania osvedčení o zvolení za 
poslanca, pridelí ju najstarší poslanec 
výboru, v ktorého pôsobnosti je 
preskúmanie osvedčení o zvolení za 
poslanca.

Najstarší poslanec má právomoci 
predsedu uvedené v článku 3 ods. -1a, v 
druhom pododseku. Ak sa počas 
predsedníctva najstaršieho poslanca nastolí 
akákoľvek iná otázka týkajúca sa 
preskúmania osvedčení o zvolení za 
poslanca, pridelí ju najstarší poslanec 
výboru, v ktorého pôsobnosti je 
preskúmanie osvedčení o zvolení za 
poslanca.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Vo svojom rozhodnutí zo 14. decembra 2004 o preskúmaní osvedčení1 o zvolení za 
poslanca1. Parlament uviedol, že „pozmeňovacie a doplňujúce návrhy k Aktu z 20. 
septembra 1976, ktoré urobila Rada rozhodnutím  2002/772/ES a Euratom rozhodnutím z 
25. júna 2002 a 23. septembra 2002, upozorňovali na nedostatky ustanovení v článkoch 3 
a 4 rokovacieho poriadku, najmä pokiaľ ide o prijatie opatrení na preskúmanie prípadov 
jasnej nezlučiteľnosti funkcií (v súlade s článkom 7 Aktu z 20. septembra 1976) s 
účinnosťou od ustanovujúcej schôdze Európskeho parlamentu“. Výbor pre ústavné veci 
bol požiadaný o preskúmanie „otázky zmien článkov 3 a 4 rokovacieho poriadku, aby sa 
na základe pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zosúladili s Aktom z 20. septembra 
1976 a aby sa mohli stanoviť opatrenia, ktoré umožnia Parlamentu konať vo všetkých 
jasných prípadoch nezlučiteľnosti funkcií, aby tak mohli všetci poslanci zaujať miesta v 
Parlamente s platnosťou od ustanovujúcej schôdze“.

2. Právomoc Európskeho parlamentu preskúmať osvedčenia svojich poslancov o zvolení 
vyplýva z článku 12 uvedeného Aktu, podľa ktorého Parlament vezme na vedomie výsledky 
oficiálne vyhlásené členskými štátmi a rozhodne o každom spornom prípade, ktorý môže 
vzniknúť na základe ustanovení tohto Aktu a ktorý môže byť odlišný od sporných prípadov 
vzniknutých na základe vnútroštátnych ustanovení, ktorých sa Akt týka. Inými slovami: Akt 
poveruje Európsky parlament zodpovednosťou zabezpečiť zákonnosť jeho zloženia tak, 
aby sa dodržali ustanovenia Aktu.

3. Rokovací poriadok Parlamentu by mal preto poskytovať vhodné procedurálne nástroje, aby 
vždy zabezpečil, že Parlament vykonáva svoju činnosť v legálnom zložení.

4. Pri realizácii ustanovení Aktu sa v praxi vyskytli niektoré problémy, najmä preto, že v 
niektorých prípadoch príslušné úrady členských štátov oznámili mená zvolených 
kandidátov veľmi neskoro, a tiež v súvislosti s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom    k 
článku 7 Aktu, ktorý stanovuje nezlučiteľnosť mandátu poslanca Európskeho parlamentu s 
mandátom poslanca národného parlamentu.

5. Návrhy vytvorené v tejto správe čiastočne zachovávajú v rokovacom poriadku osvedčené 
postupy, ktoré vznikli v rámci činnosti správy Parlamentu2. Inovačné postupy sú 
navrhnuté tak, aby poskytovali nástroje, ktoré sa jednoducho aplikujú a ktoré zároveň plne 
rešpektujú zákonné práva a vážnosť zvolených poslancov Parlamentu. Okrem toho je kvôli 
transparentnosti navrhnuté nové usporiadanie dôležitých ustanovení, ktoré sledujú 
chronologické poradie jednotlivých krokov postupu.

6. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č.1 zavádza existujúcu prax, keď sa úradom členských 
štátov adresuje upozornenie na potrebu včas oznámiť mená zvolených poslancov, aby sa 
zabezpečilo správne fungovanie novozvoleného Parlamentu hneď od jeho ustanovujúcej 
schôdze. Okrem toho by bolo vhodné pripomenúť členským štátom, že skôr, než urobia 
akékoľvek oznámenie, ich povinnosťou je overiť, či nedochádza k nezlučiteľnosti funkcií.

7. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 2 navrhuje inováciu, cieľom ktorej je vyhnúť sa 
  

1 Ú.v. C 226 E, 15.9.2005, s. 51; spravodajca: Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
2 Prax, ktorá sa v súčasnosti uplatňuje, je opísaná v oznámení, ktoré vypracoval sekretariát Parlamentu a ktorá 
bola publikovaná v oznámení pre poslancov PE 368.027 v01-00.
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situácii, aby sa zvolený poslanec, ktorý vykonáva nezlučiteľnú funkciu, mohol zúčastňovať 
na rozhodnutiach Parlamentu. Podľa podmienok tohto návrhu by vyhlásenie – ktoré sa v 
súčasnosti vyžaduje podľa článku 3 ods. 2 druhý pododsek a ktoré stanovuje, že poslanec 
nevykonáva žiadnu funkciu, ktorá je podľa článku 7 Aktu z 20. septembra 1976 
nezlučiteľná s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu – musel urobiť každý 
poslanec pred obsadením kresla v Parlamente. Právo zasadať v Parlamente i jeho orgánoch 
a požívať všetky práva, ktoré sú s tým spojené, boli by podmienené týmto vyhlásením, 
ktoré sa urobí vopred. Ustanovenie vyjadrené v článku 3 ods. 2 druhý pododsek, ktoré 
hovorí, že absencia takéhoto vyhlásenia znemožní potvrdenie mandátu, by zostalo v 
platnosti.

8. Keďže relevantné skutočnosti týkajúce sa nezlučiteľnosti funkcií sú väčšinou verejne 
známe, takéto vyhlásenie urobené vopred sa javí ako dostatočná záruka toho, že v 
Parlamente nesedí žiadny poslanec, ktorý vykonáva nezlučiteľnú funkciu. Na druhej 
strane, ak poslanec odmietne urobiť takéto vyhlásenie predtým, než zasadne v Parlamente, 
je to dostatočný dôvod na podozrenie, že môže ísť o prípad nezlučiteľnosti, a to oprávňuje 
zabrániť uvedenému poslancovi, aby uplatňoval svoje práva, kým nedoručí uvedené 
vyhlásenie, alebo kým sa záležitosť inak neobjasní.

9. Druhou inováciou v pozmeňovacom a doplňujúcom návrhu č. 2 je vyjadrenie právomoci, 
ktorou je poverený predseda Parlamentu, aby informoval Parlament, keď na základe 
verejne známych faktov je nepochybné, že poslanec vykonáva funkciu nezlučiteľnú 
s výkonom mandátu poslanca EÚ. To v súlade s ustanoveniami Aktu z 20. septembra 1976 
umožní Parlamentu oznámiť uvoľnenie mandátu.

10. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 3 navrhuje len technickú úpravu, keďže Akt z 20. 
septembra 1976 uvedené vyhlásenie nevyhnutne nevyžaduje. Toto vyžiadanie je 
procedurálnym pravidlom, ktoré Parlament právoplatne ustanovil v rokovacom poriadku 
s cieľom správne realizovať ustanovenia Aktu.

11. Cieľom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov č. 4, č. 5 a č. 6 je iba úprava ustanovenia 
rokovacieho poriadku Parlamentu podľa ustanovení Aktu z 20. septembra 1976, ako boli 
zmenené a doplnené rozhodnutím z 25. júna a 23. septembra 2002.

12. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 7 predkladá výklad článku 11, ktorý sa týka 
najstaršieho poslanca a jeho možnosti vyriešiť každý jasný prípad nezlučiteľnosti, ak by sa 
zistil počas ustanovujúcej schôdze.


