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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o změně jednacího řádu Evropského parlamentu ve v souvislosti se statutem poslanců
(2006/2195(REG))

Evropský parlament,

– s ohledem na dopis předsedy Evropského parlamentu ze dne 29. června 2006 a oznámení 
ze zasedání dne 7. září 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 volebního období Evropského 
parlamentu, které začne v roce 2009;

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

Původní znění Pozměňovací návrhy

Pozměňovací návrh 1
Článek 8

Článek 8 Článek 8

Úhrada nákladů a příspěvků Provádění statutu poslanců
Předsednictvo stanoví pravidla pro 
úhradu nákladů a příspěvků poslancům.

Není-li stanoveno jinak, předsednictvo 
vydá prováděcí předpisy ke statutu 
poslanců Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 2
Čl. 39 odst. 1a (nový)

1a. Každý poslanec může podat návrh 
aktu Společenství v rámci práva iniciativy 
Parlamentu v souladu s článkem 192 
Smlouvy o ES.
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Pozměňovací návrh 3
Čl. 39 odst. 1b (nový)

1b. Návrh je třeba předat předsedovi, 
který jej postoupí příslušnému výboru 
k posouzení. Před postoupením je návrh 
přeložen do úředních jazyků, které 
předseda tohoto výboru pokládá za 
potřebné pro stručné posouzení. Výbor 
rozhodne o dalším postupu do tří měsíců 
po postoupení a konzultaci s autorem 
návrhu.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 39 odst. 2 úvod

2. Před zahájením postupu podle článku 
45 se příslušný výbor v níže uvedených 
případech přesvědčí, že se žádný takový 
návrh nepřipravuje:

2. Dříve než příslušný výbor zahájí postup
podle článku 45 na základě návrhu 
v souladu s odstavcem 1a nebo z vlastní 
iniciativy, přesvědčí se na základě 
následujících kritérií, že Komise žádný 
takový návrh nepřipravuje:

Pozměňovací návrh 5
Čl. 150 odst. 6 pododstavec 1

6. Pozměňovací návrhy se předkládají 
k hlasování až poté, co jsou vytištěny 
a rozdány ve všech úředních jazycích, 
pokud Parlament nerozhodne jinak. 
Parlament nemůže rozhodnout jinak, pokud 
je proti nejméně čtyřicet poslanců.

6. Pozměňovací návrhy se předkládají 
k hlasování až poté, co jsou vytištěny 
a rozdány ve všech úředních jazycích, 
pokud Parlament nerozhodne jinak. 
Parlament nemůže rozhodnout jinak, pokud 
je proti nejméně čtyřicet poslanců. 
Parlament neučiní rozhodnutí, která by 
poslance používající některé jazyky 
neospravedlnitelnou měrou 
znevýhodňovala.

Pozměňovací návrh 6
Příloha I čl. 2 odst. 1 písm. aa) (nové)

aa) o jakékoli odměně, kterou poslanec 
dostává za výkon mandátu v jiném 
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parlamentu,

Pozměňovací návrh 7
Příloha I čl. 4

Než bude zaveden statut poslance 
Evropského parlamentu, který nahradí 
různé vnitrostátní předpisy, mají poslanci 
v oblasti zveřejňování výše majetku 
povinnosti, které jim ukládají právní 
předpisy členského státu, ve kterém byli 
zvoleni.

Poslanci mají v oblasti zveřejňování výše 
majetku povinnosti, které jim ukládají 
právní předpisy členského státu, ve kterém 
byli zvoleni.

Pozměňovací návrh 8
Příloha VII oddíl Ca (nový)

Ca. Osobní střety zájmů
Se souhlasem předsednictva lze poslanci 
odepřít nahlédnutí do dokumentu 
Parlamentu, jestliže předsednictvo po 
konzultaci s poslancem dospěje 
k přesvědčení, že nahlédnutí by způsobilo 
nepřijatelné poškození institucionálního 
zájmu Parlamentu nebo veřejného zájmu 
a že jej poslanec vyžaduje ze soukromých 
a osobních důvodů.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Pozměňovací návrh 1 – Současné znění článku 8 jednacího řádu již neodpovídá právnímu 
stavu, který bude existovat po vstupu statutu poslanců v platnost. Od toho okamžiku se 
předpisy týkající se úhrady nákladů a příspěvků poslanců budou opírat o články 9–23, 27 a 28 
statutu poslanců a již nikoli o právo Parlamentu na vlastní organizaci podle článku 199 
Smlouvy o ES.

Zdá se přiměřené, aby prováděcí rozhodnutí o těchto záležitostech nadále činilo 
předsednictvo. Nově navrženým zněním článku 8 bude na předsednictvo přenesena 
odpovídající zákonodárná pravomoc. Pravomoc činit finanční, organizační a administrativní 
rozhodnutí ve věcech poslanců, udělená předsednictvu v čl. 22 odst. 2, je stále smysluplná, 
neboť se týká politické odpovědnosti za provádění předpisů v jednotlivých případech.

Pozměňovací návrhy 2, 3 a 4 – Účelem navrhované změny je uskutečnění individuálního 
práva každého poslance podle článku 5 statutu poslanců na podání návrhu aktu Společenství 
v rámci práva podnětu Parlamentu.

Statut samotný vztahuje na toto právo regulativní výhradu. Nepropůjčuje proto poslanci nárok 
předložit plénu legislativní návrh k hlasování. Právo na podání návrhu je zaručeno, jestliže je 
vhodným postupem zajištěno ověření návrhu. Zde se nabízí navázání na postup podle článku 
39 jednacího řádu.

Postoupit legislativní návrhy jednotlivých poslanců ke stručnému předběžnému ověření 
příslušnému výboru se jeví jako smysluplné. Aby bylo individuální právo na předložení 
návrhu zabezpečeno před případným obcházením, mělo by se však stanovit, že výbor musí 
rozhodnout o dalším postupu během určité lhůty a že před rozhodnutím ukončit rozpravu beze 
zprávy musí autorovi návrhu umožnit přednesení argumentů v rozpravě.
Právo poslance na podání návrhu aktu Společenství v úředním jazyce, který si zvolil, nemůže 
být při uvážení článku 138 jednacího řádu omezeno. Překlad takových návrhů do všech 
úředních jazyků by však přetěžoval dostupné zdroje a mohl by vést ke zneužívání práva na 
podání návrhu za účelem získání překladů určitých částí textů.
Překlad takových návrhů by měl být proto omezen na určitý počet úředních jazyků, na jejichž 
základě je v příslušném výboru možné provést stručné posouzení a které by měly být vybrány 
po dohodě s předsedou – z důvodu odlišnosti pracovních situací ve výborech.

Jestliže jsou poskytnuty tyto záruky individuálního práva na předkládání návrhů, jeví se jako 
zcela přiměřené dodatečně podrobit vypracování zprávy o legislativním návrhu kromě 
rozhodnutí výboru také svolení Konference předsedů, jak se již nyní předpokládá v jednacím 
řádu. Je totiž těžko představitelné, že zpráva získá v Parlamentu kvalifikovanou většinu 
v souladu s článkem 192 Smlouvy o ES, pokud s jeho základními rysy nesouhlasí alespoň 
většina předsedů politických skupin.

Pozměňovací návrh 5 – Článek 7 statutu poslanců propůjčuje poslancům nárok na překlad 
dokumentů Parlamentu do jejich příslušných úředních jazyků a na tlumočení jejich ústních 
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projevů do všech ostatních úředních jazyků.

Tato statutární práva jsou zaručena článkem 138 jednacího řádu. V odstavci 3 a 4 tohoto 
ustanovení použil Parlament svoji pravomoc vydávat prováděcí předpisy potud, že tlumočení 
na schůzích výborů nebo delegací omezil na skutečně existující potřebu. Tato omezení 
nezpochybňují zásadní právo každého poslance na používání vlastního jazyka, a jsou proto 
v souladu s ustanoveními statutu.
Přechodné ustanovení článku 139 s výjimkami ze zásady úplné mnohojazyčnosti v případě, že 
i přes náležitá opatření není dostatek překladatelů nebo tlumočníků, přezkoumal Parlament 
v prosinci 2006 a prodloužil je na dalšího dva a půl roku. Vzhledem k charakteru výjimky 
není ustanovení nijak v rozporu s článkem 7 statutu poslanců. Další přezkum bude vhodný, až 
bude k dispozici dostatek praktických zkušeností, a předpokládá se nejpozději na konci tohoto 
volebního období.
Jako vhodná se jeví jistá úprava článku 150 jednacího řádu, který umožňuje schválení 
nepřeložených pozměňovacích návrhů, pokud je proti méně než 40 poslanců. Mělo by se 
zabránit tomu, aby byli znevýhodněni uživatelé některého jazyka, jestliže neexistuje skutková 
podstata výjimky podle článku 139. V Evropském parlamentu totiž používá některé jazyky 
méně než 40 poslanců. Nebylo by ve shodě s právem na používání vlastního jazyka, kdyby by 
byla taková skupina poslanců vždy přehlasována.
Přesný předpis zohledňující tento problém by byl velmi složitý a jeho používání by 
vyžadovalo těžkopádné byrokratické postupy. Proto se navrhuje doplnit čl. 150 odst. 6 
jednacího řádu všeobecným pravidlem v důvěře, že se Parlament ve svých rozhodnutích 
vyvaruje jednostranného znevýhodňování.

Pozměňovací návrh 6 – Na nárok na odměnu podle článku 9 statutu poslanců se vztahuje 
jediné, v článku 11 uvedené omezení, podle něhož se odměna, kterou poslanec dostává za 
výkon mandátu v jiném parlamentu, odečítá od odměny. Pro zjednodušení provádění tohoto 
ustanovení je účelné rozšířit povinnosti prohlášení uvedené v příloze I jednacího řádu 
o povinnost v tomto případě, i když nemá velký praktický význam, jak je níže vysvětleno.

Dvojité členství v Evropském parlamentu a ve vnitrostátním parlamentu již nebude při vstupu 
statutu poslanců v platnost v červenci 2009 možné, a to z důvodu rozhodnutí o změně 
přímých voleb ze dne 25. června a 23. září 20021. Pravidlo o odečtení odměny tak může být 
účinné pouze v případě odměn za mandáty v regionálních parlamentech, pokud není dvojité 
členství vyloučeno vnitrostátními předpisy členských států.
Záležitostí předsednictva je vyjasnit v prováděcích pravidlech statutu, jak je pojem 
parlamentního mandátu vymezen vůči ostatním politickým funkcím (obecní rada, krajský 
sněm).

Pozměňovací návrh 7 – Statut poslanců neobsahuje ustanovení týkající se případné 
povinnosti poslanců učinit prohlášení o svém majetku.

Pokud k tomu existují povinnosti na základě ustanovení vnitrostátního práva (např. ve 

  
1 Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1 nn, zejména čl. 1 bod 7b).
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vnitrostátních volebních zákonech), nadále se používají.
Navrhovaná změna zohledňuje tuto skutečnost.

Pozměňovací návrh 8 – Ustanovení v čl. 5 odst. 3 jednacího řádu odpovídá právu každého 
poslance, zakotvenému v čl. 6 odst. 1 statutu poslanců, na nahlédnutí do všech spisů ve 
vlastnictví Parlamentu, s omezeními uvedenými v odstavcích 2–4 tohoto ustanovení. Při 
přezkumu přílohy VII s ustanoveními o zacházení s důvěrnými dokumenty však lze zjistit 
mezeru v právní úpravě, neboť se týká pouze dokumentů, které Parlamentu předaly jiné 
instituce. Pro tento druh dokumentů (např. dokumenty Rady citlivé z hlediska bezpečnostní 
politiky) jsou předpisy v oddíle A a B této přílohy přiměřené a dostačující. Tato ustanovení se 
však nevztahují na dokumenty, jejichž autorem je sám Parlament. Pro takové dokumenty platí 
všeobecné pravidlo statutu poslanců, podle nějž má poslanec právo do dokumentu nahlédnout, 
pokud se nejedná o osobní spisy nebo účetní výkazy. Lze si však představit výjimečné 
případy, kdy se ukáže jako oprávněné, aby Parlament z opatrnosti použil regulativní výhradu 
podle statutu poslanců připojením oddílu C do přílohy VII.

Evropský parlament může v souladu s nařízením č. 1049/2001 zabránit veřejnosti v přístupu 
k některému ze svých dokumentů, což však nemůže a nesmí běžně zpochybňovat právo 
poslanců na nahlédnutí do spisů. Zdá se však přiměřené zavést pravidlo pro ty výjimečné 
případy, v nichž by z důvodu střetu zájmů vznikla Parlamentu podstatná újma, jestliže by 
mohl poslanec požadovat nahlédnutí do některých dokumentů ze soukromých a osobních 
důvodů. Rozhodnutí o tom, zda újma hrozící instituci opravňuje omezení práva poslanců na 
nahlédnutí do spisů, by mělo učinit předsednictvo.


