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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o novom článku 204 a Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu o opravách
(2005/2041(REG))

Európsky parlament,

– so zreteľom na list svojho predsedu z 10. marca 2007,

– so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0000/2007),

1. sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedených zmien;

2. upozorňuje, že tieto zmeny nadobúdajú účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze 
Európskeho parlamentu;

3. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade a Komisii pre informáciu.

Platný text Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 204 a (nový)

Opravy

1. Ak sa v texte, ktorý prijal Parlament, 
zistí chyba, predseda predloží gestorskému 
výboru návrh opravy.
2. Ak sa v texte, ktorý prijal Parlament a 
odsúhlasili iné inštitúcie, zistí chyba, 
predseda požiada tieto inštitúcie o súhlas s 
potrebnými opravami a potom postupuje v 
súlade s odsekom 1.
3. Gestorský výbor preskúma návrh 
opravy a predloží ho Parlamentu, ak sa 
presvedčí o tom, že došlo k chybe, ktorú 
možno opraviť navrhnutým spôsobom.
4. Oprava sa oznámi na nasledujúcej 
schôdzi. Oprava sa považuje za schválenú, 
ak najneskôr do štyridsiatich ôsmich 
hodín po tomto oznámení politická 
skupina alebo aspoň štyridsať poslancov 
nepožiada, aby sa o nej hlasovalo. Ak 
oprava nie je schválená, vráti sa späť 
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gestorskému výboru, ktorý môže 
navrhnúť jej zmenu alebo postup 
uzavrieť. 
5. Schválené opravy sa uverejnia 
rovnakým spôsobom ako text, na ktorý sa 
vzťahujú. Články 66 ods. 3, 67 a 68 sa 
uplatnia mutatis mutandis.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Východiská

Už pred voľbami do Európskeho parlamentu v júni 2004 bol Výbor pre ústavné veci 
požiadaný, aby preskúmal, či by bolo vhodné zaviesť do rokovacieho poriadku osobitné 
ustanovenia o právnych a jazykových revíziách textov, najmä pokiaľ ide o prijatie takýchto 
textov v postupe spolurozhodovania v prvom čítaní, a osobitné ustanovenia o vnútorných 
postupoch pre opravy v rámci spolurozhodovacieho postupu1.

Výboru bol predložený návrh správy, ktorý sa zaoberal prvou otázkou a v ktorom sa 
navrhovalo vypracovať ustanovenie, ktoré by umožnilo odklad záverečného hlasovania za 
takýchto okolností. Tento návrh správy sa nedostal včas do pléna a preto prepadol2.

O rok neskôr sa obidve otázky opäť predložili výboru3.

Keďže otázkou právnej a jazykovej revízie textov v spolurozhodovacom postupe sa už 
zaoberalo spoločné vyhlásenie Parlamentu, Rady a Komisie zo 4. mája 1999 o praktických 
opatreniach pre spolurozhodovací postup4 a keďže táto medziinštitucionálna dohoda sa mala 
aj tak revidovať, Výbor pre ústavné veci sa rozhodol čakať na výsledok rokovaní pred 
preskúmaním možných zmien rokovacieho poriadku.

Keďže tieto rokovania viedli k podrobnejším opatreniam vzhľadom na právnu a jazykovú 
finalizáciu textov prijatých v prvom alebo druhom čítaní alebo v rámci zmierovacieho 
konania,5 možno prvú otázku, ktorá bola výboru pôvodne predložená, aspoň zatiaľ považovať
za vyriešenú bez toho, aby si vyžadovala zmeny rokovacieho poriadku. Táto správa sa preto 
zaoberá iba druhou otázkou, a to otázkou zavedenia ustanovení o vypracovaní opráv. 
Parlament na rozdiel od Rady dodnes nemá žiadne ustanovenia v tejto oblasti.6

2. Navrhovaný článok 

V parlamentnej činnosti sa môžu vyskytnúť chyby, hoci príslušné oddelenia pracujú s 
najväčšou opatrnosťou. V legislatívnej činnosti Únie je to najmä dôsledok nedostatku času, 
účasti minimálne troch inštitúcií a jazykovej rozmanitosti. Potreba vhodných a právne 
spoľahlivých postupov na opravu chýb je preto nesporná. Súdny dvor vo svojom nedávnom 
rozhodnutí uznal prípustnosť a potrebu opráv7.

  
1 List č. 201539 z 11. marca 2004, ktorý poslal predseda Parlamentu Cox predsedovi výboru Napolitanovi.
2 Návrh správy 2004/2027(REG) z 31. marca 2004, spravodajca Richard Corbett.
3 List č. 201364 z 10. marca 2005, ktorý poslal predseda Parlamentu Borrell Fontelles predsedovi výboru 
Leinenovi.
4 Úradný vestník ES C 148, 28.5.1999, s. 1.
5 Pozri výsledný text zo stretnutia na politickej úrovni z 13. decembra 2006 pred jeho schválením konferenciou 
predsedov, body IV. 2. až 6.
6 Rada má vzory pre návrhy opráv vo svojej zbierke vzorov pre akty, ktoré má prijať Rada Európskej únie.
7 Rozsudok Súdneho dvora z 12. decembra 2006 vo veci C-380/03, Spolková republika Nemecko/Európsky 
parlament, Rada Európskej únie, odseky 126 a 127.
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Navrhované ustanovenie rokovacieho poriadku má túto medzeru vyplniť. Je široko 
formulované, aby pokrylo všetky typy chýb, ktoré môžu byť viac či menej zrejmé, čisto 
formálne alebo jazykové, vyskytujúce sa v určitých jazykových verziách alebo viac či menej 
významné. Navrhované nové ustanovenie sa vzťahuje na legislatívne postupy, pri ktorých je 
potreba možných opráv najvýraznejšia, ale vzťahuje sa tiež na nelegislatívne činnosti 
Parlamentu a uzatváranie medziinštitucionálnych dohôd.

Navrhuje sa, aby sa postup prijímania opráv rozdelil medzi predsedu, výbor zodpovedný za 
text, v ktorom sa chyba zistila, a plénum Parlamentu.

Predseda je zodpovedný za to, aby zabezpečil riadny priebeh rokovaní Parlamentu, a za to, že 
prijaté texty sú v súlade s rokovacím poriadkom (článok 19). Pri legislatívnych postupoch v 
rámci spolurozhodovania Parlamentu a Rady predseda ďalej kontroluje texty odsúhlasené 
Radou s cieľom ich spoločného prijatia (článok 66) a podpisuje ich spolu s úradujúcim 
predsedom Rady pred ich uverejnením v Úradnom vestníku Európskej únie. Predseda, 
ktorému pomáha generálny tajomník, je preto v rámci štruktúry Parlamentu najvhodnejšou 
osobou na začatie postupu zameraného na opravu chyby.

V záujme transparentnosti a politickej zodpovednosti je však potrebné, aby sa vhodným 
spôsobom do postupu zapojil aj politický orgán, od ktorého príslušný text pochádza, čiže 
gestorský výbor. Bude musieť posúdiť typ chyby a stanoviť, či je možné ju opraviť 
navrhovaným spôsobom. V niektorých prípadoch môže dokonca dôjsť k záveru, že 
neodporúča opravu, ale formálny legislatívny návrh Komisie. 

Aby sa zachovala zodpovednosť voči Parlamentu ako inštitúcii, musí sa oprava určitým 
spôsobom potvrdiť v pléne. Táto potreba musí byť v rovnováhe s požiadavkou nepreťažiť 
program rokovania Parlamentu a najmä jeho hlasovanie. Riešenie, ktoré sa tu navrhuje, sa 
podobným spôsobom používa v rokovacom poriadku aj v iných prípadoch, napríklad pri 
voľbe členov výborov (článok 177 ods. 3) alebo pri vypracúvaní výkladov rokovacieho 
poriadku (článok 201).


