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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o změně článku 201 jednacího řádu Evropského parlamentu o uplatňování nebo 
výkladu jednacího řádu
(2006/2192(REG))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh změny jednacího řádu (B6-0166/2006),

– s ohledem na články 201 a 202 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0000/2007),

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

2. upozorňuje, že změny vstupují 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. 201 odst. 1

1. Vznikne-li pochybnost týkající se 
uplatnění nebo výkladu tohoto jednacího 
řádu, může předseda, aniž jsou dotčena 
dřívější rozhodnutí v této oblasti, postoupit 
věc příslušnému výboru k posouzení.

1. Vznikne-li pochybnost týkající se 
uplatnění nebo výkladu tohoto jednacího 
řádu, může předseda postoupit věc 
příslušnému výboru k posouzení.

Pokud je vznesena procesní námitka podle 
článku 166, může předseda také postoupit 
věc příslušnému výboru.

Předsedové výborů tak mohou učinit 
v případě, že taková pochybnost vznikne 
během práce výboru a souvisí s ní.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Předseda Výboru pro právní záležitosti Giuseppe Gargani dne 9. 3. 2006 navrhl změnu článku 
201 o uplatňování jednacího řádu, jehož účelem je za určitých podmínek umožnit předsedům 
výborů postoupit otázky týkající se výkladu uplatňování jednacího řádu výboru příslušnému 
pro výklad jednacího řádu, který do budoucna poskytne směrodatné pokyny. Doposud měl 
tuto pravomoc pouze předseda Parlamentu. 

Jak pan Gargani správně zdůrazňuje, předsedové výborů jsou stále povinni uplatňovat, a tudíž 
i vykládat, jednací řád během výkonu svých povinností. Tato skutečnost je částečně vyjádřena 
v článku 186, který označuje velký počet článků pro plenární zasedání za použitelné pro 
jednání ve výboru. Jedno z ustanovení prohlášené za použitelné, čl. 166 odst. 5, již nyní 
umožňuje předsedům výborů postoupit vznesenou procesní námitku příslušnému výboru. 
Tato možnost je ale omezena na otázky, které vyvstanou při zasedáních výborů, zatímco 
jednací řád je často nutno vysvětlit v souvislosti s jinými otázkami týkajícími se například 
spolupráce mezi výbory, příslušných úloh Parlamentu na úrovni plenárního zasedání a na 
úrovni zasedání parlamentních výborů, atd.

Tento problém lze zřejmě vhodně vyřešit tak, že předsedům výborů bude změnou článku 201, 
navrženou v této zprávě, uděleno více obecných pravomocí k požadování výkladu jednacího 
řádu. Tato pravomoc by byla omezena na otázky, které vyvstanou během práce výboru a které 
s ní souvisí. Obecná pravomoc předsedy Parlamentu by podle tohoto článku nebyla 
zpochybněna.

Při této příležitosti by mohlo být upraveno znění článku 201 ve dvou ohledech:

Stávající druhý pododstavec odstavce 1 by mohl být vypuštěn, protože je nadbytečný 
vzhledem k tomu, že třetí věta čl. 166 odst. 5 má stejný cíl a účinek.

Formulace „aniž jsou dotčena dřívější rozhodnutí v této oblasti“ zřejmě není potřebná, protože 
je samozřejmé, že platnost předchozích rozhodnutí předsedy Parlamentu ohledně uplatňování 
jednacího řádu není dotčena jejich pozdějším výkladem. Tato myšlenka je vyjádřena v čl. 201 
odst. 6 následovně: „Vysvětlující poznámky musí být zohledněny při budoucím uplatnění a 
výkladu příslušných článků.“ (podtrženo autorem)
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9. 3. 2007

NÁVRH ZMĚNY JEDNACÍHO ŘÁDU EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
(B6-0166/2006),

který v souladu s článkem 202 jednacího řádu

předložil Giuseppe Gargani

Změna článku 201

JEDNACÍ ŘÁD EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Původní znění Pozměňovací návrhy

Pozměňovací návrh 1
Čl. 201 odst. 1a (nový)

1a. Předsedové výborů se mohou obrátit na 
příslušný výbor s otázkami, které se týkají 
výkladu jednacího řádu a které vyvstanou 
při výkonu pravomocí, které výborům 
stanoví jednací řád.

Or. fr

Odůvodnění

Předsedové výborů a delegací musí při výkonu svých funkcí uplatňovat a vykládat jednací 
řád. Je proto nutné jim dát možnost obrátit se na příslušný orgán, Výbor pro ústavní 
záležitosti, s otázkami, které ve výborech a delegacích vyvstanou při výkonu pravomocí, které 
jim stanoví jednací řád. Takové opatření by přispělo k zachování jednotnosti při uplatňování 
jednacího řádu a k zajištění právní jistoty v rámci vnitřních předpisů v Parlamentu.

Kromě toho se precedens pro tento návrh nachází v článku 166 jednacího řádu, který je podle 
článku 186 použitelný pro jednání ve výboru. Tento článek, který se konkrétně týká procesních 
námitek, stanoví v odstavci 5, že „předseda může postoupit záležitost příslušnému výboru“.
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