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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmene a doplnení článku 201 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu o 
uplatňovaní alebo interpretácii rokovacieho poriadku
(2006/2192(REG))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh na zmenu a doplnenie rokovacieho poriadku (B6-0166/2006),

– so zreteľom na články 201 a 202 rokovacieho poriadku,

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

1. sa rozhodol zmeniť a doplniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedenej zmeny;

2. upozorňuje, že tieto zmeny a doplnenia 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 201 odsek 1

1. Ak vzniknú pochybnosti o použití alebo 
výklade tohto rokovacieho poriadku, 
predseda môže, bez toho, aby boli 
dotknute predchádzajúce rozhodnutia 
prijate v tejto oblasti, prideliť záležitosť na 
preskúmanie gestorskému výboru.

1. Ak vzniknú pochybnosti o použití alebo 
výklade tohto rokovacieho poriadku, 
predseda môže prideliť vec na preskúmanie 
gestorskému výboru.

Ak je podaná procedurálna námietka 
podľa článku 166, predseda môže tiež 
prideliť záležitosť gestorskému výboru.

Predsedovia výborov môžu prideliť vec 
gestorskému výboru v prípade, že takéto 
pochybnosti vzniknú počas práce výboru a 
súvisia s ňou. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Predseda Výboru pre právne veci Giuseppe Gargani navrhol 9. 3. 2006 zmenu a doplnenie 
článku 201 o použití rokovacieho poriadku s cieľom umožniť predsedom výborov obrátiť sa 
za určitých podmienok s otázkami výkladu uplatňovania rokovacieho poriadku na príslušný 
gestorský výbor, aby získali záväzné usmernenia do budúcnosti. Túto právomoc má doteraz 
len predseda Parlamentu.

Ako pán Gargani správne upozorňuje, predsedovia výborov sú neustále povinní uplatňovať a 
teda aj vykladať rokovací poriadok počas výkonu svojich povinností. Túto skutočnosť 
čiastočne odráža článok 186, na základe ktorého sa mnoho článkov o rokovaní v pléne 
vzťahuje na výbory. Jedno z ustanovení označených za uplatniteľné – článok 166 odsek 5 –
už v súčasnosti umožňuje predsedovi výboru prideliť vec, ktorá bola predložená ako 
procedurálna námietka, gestorskému výboru. Táto možnosť sa však obmedzuje len na otázky, 
ktoré vznikajú v spojitosti so zasadnutiami výborov, zatiaľ čo potreba objasniť rokovací 
poriadok sa často vynára v súvislosti s inými otázkami, ako sú spolupráca medzi výbormi, 
príslušné úlohy Parlamentu na úrovni pléna a parlamentných výborov atď.

Primeraným riešením problému by zrejme bolo poskytnúť predsedom výborov 
prostredníctvom zmeny a doplnenia článku 201 navrhnutého v tejto správe všeobecnejšiu 
právomoc požadovať výklad rokovacieho poriadku. Táto právomoc by sa obmedzovala na 
otázky, ktoré vzniknú počas práce výborov a súvisia s ňou. Všeobecná právomoc predsedu 
Parlamentu podľa tohto článku by nebola spochybnená.

Pri tej istej príležitosti by sa mohlo upraviť znenie článku 201 v dvoch ohľadoch:

Súčasný druhý pododsek odseku 1 by mohol byť vypustený, pretože je vzhľadom na tretiu 
vetu odseku 5 článku 166, ktorá má rovnaký cieľ a účinok, nadbytočný. 

Vetný úsek „bez toho, aby boli dotknuté predchádzajúce rozhodnutia prijaté v tejto oblasti“ 
zrejme nie je potrebný, pretože je samozrejmé, že platnosť predchádzajúcich rozhodnutí 
predsedu Parlamentu v súvislosti s uplatňovaním rokovacieho poriadku nie je neskorším 
výkladom ovplyvnená. Túto myšlienku vyjadruje odsek 6 toho istého článku nasledovne:
„Výklady sa použijú ako precedens pri budúcom použití a výklade príslušných článkov.“
(podčiarknuté autorom)
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9. 3. 2006

NÁVRH NA ZMENU A DOPLNENIE ROKOVACIEHO PORIADKU EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU (B6-0166/2006)

ktorý v súlade s článkom 202 rokovacieho poriadku

predkladá Giuseppe Gargani

Zmena a doplnenie článku 201

ROKOVACÍ PORIADOK EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Platný text Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 201 odsek 1a (nový)

1a. Predsedovia výborov môžu gestorskému 
výboru prideliť na preskúmanie veci 
týkajúce sa výkladu tohto rokovacieho 
poriadku, ktoré vzniknú v súvislosti s 
výkonom právomocí a povinností výborov, 
ktoré im vyplývajú z tohto rokovacieho 
poriadku.

Or. fr

Odôvodnenie

Predsedovia výborov a delegácií musia pri výkone svojich povinností uplatňovať a vykladať 
rokovací poriadok. Mali by mať preto právo prideliť príslušnému orgánu, Výboru pre ústavné 
veci, otázky, ktoré vzniknú vo výboroch a delegáciách v súvislosti s výkonom právomocí a 
povinností, ktoré im vyplývajú z rokovacieho poriadku. Takéto opatrenie by prispelo k 
zabezpečeniu jednotného uplatňovania rokovacieho poriadku a právnej istote v rámci 
vnútorných predpisov Parlamentu.

Precedens k tomuto návrhu navyše možno nájsť v článku 166 rokovacieho poriadku, ktorý sa 
podľa článku 186 vzťahuje na výbory. Odsek 5 tohto článku, ktorý sa týka procedurálnych 
námietok, stanovuje, že „predseda môže túto záležitosť prideliť gestorskému výboru“.


