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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmene a doplnení rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu v súvislosti 
so štatútom poslancov
(2006/2195(REG))

Európsky parlament,

– so zreteľom na list svojho predsedu z 29. júna 2006 a oznámenie v pléne 7. septembra 
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 svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedených zmien;

2. sa rozhodol, že tieto zmeny a doplnenia nadobudnú účinnosť v prvý deň volebného 
obdobia Európskeho parlamentu začínajúceho v roku 2009;

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 8

Článok 8 Článok 8

Úhrada výdavkov a príspevky Realizácia štatútu poslancov 
Predsedníctvo stanoví predpisy 
upravujúce úhradu výdavkov a príspevky 
pre poslancov.

Pokiaľ nie je stanovené inak, predpisy na 
realizáciu štatútu poslancov Európskeho 
parlamentu stanovuje predsedníctvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 39 odsek 1a (nový)

1a Každý poslanec môže predložiť návrh 
na akt Spoločenstva v rámci práva 
iniciatívy Európskeho parlamentu podľa 
článku 192 Zmluvy o ES. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
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Článok 39 odsek 1b (nový)

1b Návrh sa predkladá predsedovi, ktorý 
ho postúpi na preskúmanie príslušnému 
výboru. Návrh sa pred postúpením  preloží 
do tých úradných jazykov, ktoré predseda 
tohto výboru považuje za potrebné pre 
súhrnné posúdenie. Výbor rozhodne 
o ďalšom postupe do troch mesiacov po 
postúpení a po vypočutí autora návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 39 odsek 2 úvod

2. Gestorský výbor sa pred začatím 
postupu podľa článku 45 v nasledujúcich 
prípadoch presvedčí, že sa taký návrh 
nepripravuje:

2. Predtým ako gestorský výbor začne, na 
základe návrhu podľa ods. 1 alebo 
z vlastnej iniciatívy, postup podľa článku 
45, presvedčí sa na základe nasledovných 
kritérií, že Komisia taký návrh 
nepripravuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 150 odsek 6 pododsek 1

6. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa 
zaradia do hlasovania iba vtedy, ak boli 
vytlačené a rozoslané vo všetkých 
úradných jazykoch, ak Parlament 
nerozhodne inak. Parlament nesmie 
rozhodnúť inak, ak proti rozhodnutiu 
namieta najmenej štyridsať poslancov.

6. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa 
zaradia do hlasovania iba vtedy, ak boli 
vytlačené a rozoslané vo všetkých 
úradných jazykoch, ak Parlament 
nerozhodne inak. Parlament nesmie 
rozhodnúť inak, ak proti rozhodnutiu 
namieta najmenej štyridsať poslancov. 
Parlament neprijme rozhodnutia, ktoré by 
mohli viesť k tomu, že sa 
v nezastupiteľnej miere znevýhodnia 
poslanci používajúci určitý jazyk.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Príloha I článok 2 odsek 1 písmeno aa) (nové)

aa) akékoľvek odškodnenie, ktoré dostane 
poslanec za výkon mandátu v inom 
parlamente,
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Príloha I článok 4

Až do prijatia štatútu poslancov 
Európskeho parlamentu, ktorý nahradí 
rôznorodé národné pravidlá, podliehajú 
poslanci, pokiaľ ide o majetkové priznanie, 
legislatíve členského štátu, v ktorom boli 
zvolení.

Pokiaľ ide o majetkové priznanie, pre 
poslancov platia záväzky vyplývajúce z 
legislatívy členského štátu, v ktorom boli 
zvolení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Príloha VII oddiel Ca (nový)

Ca Osobné konflikty záujmov 
So súhlasom predsedníctva je možné 
poslancovi odmietnuť nahliadnuť do 
dokumentu Parlamentu, ak predsedníctvo 
po vypočutí poslanca dospeje
k presvedčeniu, že nahliadnutie by mohlo 
spôsobiť neprijateľné narušenie 
inštitucionálnych záujmov Parlamentu 
alebo verejného záujmu a že poslanec 
chce do dokumentu nahliadnuť zo 
súkromných alebo z osobných dôvodov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 – Súčasné znenie článku 8 rokovacieho poriadku už 
nezodpovedá právnemu stavu, ktorý bude platiť po nadobudnutí účinnosti štatútu poslancov.  
Od tohto času  budú právne predpisy o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov  vychádzať 
z článkov 9 –až 23, 27 a 28 štatútu poslancov a nie z práva Parlamentu na organizáciu svojej 
práce podľa článku 199 Zmluvy o ES. 

Bolo by účelné, keby predsedníctvo naďalej rozhodovalo o realizácii týchto záležitostí. 
Navrhované nové znenie článku 8 deleguje na predsedníctvo príslušnú právomoc. Právomoc, 
ktorá je predsedníctvu pridelená v článku 22 ods. 2 v súvislosti s finančným, organizačným 
a administratívnym rozhodovaním v záležitostiach poslancov, je naďalej potrebná, pretože sa 
týka politickej zodpovednosti za uplatňovanie právnych predpisov v jednotlivých prípadoch.     

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 2,3 a 4 – účelom navrhovanej zmeny a doplnenia je 
uplatnenie individuálneho práva každého poslanca, ktoré je uvedené v článku 5 štatútu 
poslancov, predkladať v rámci práva iniciatívy v Parlamente návrh na akt Spoločenstva.  

Spôsoby uplatňovania tohto práva stanovuje samotný štatút. Poslanec preto nemá nárok nato, 
aby bol jeho legislatívny návrh predložený plénu na hlasovanie. Právo na predloženie sa 
zachováva, ak je zabezpečené, že návrh sa preskúma podľa primeraného postupu. Tu je 
možné nadviazať na postup stanovený v článku 39 rokovacieho poriadku. 

Bolo by vhodné, keby sa legislatívne návrhy jednotlivých poslancov postúpili príslušnému 
výboru na súhrnné predbežné preskúmanie. V záujme toho, aby sa zabezpečilo, že sa 
nevyprázdni obsah individuálneho práva na predkladanie návrhov, by však bolo potrebné 
stanoviť, že výbor musí  v určitej lehote rozhodnúť o ďalšom postupe, a že predtým, ako 
rozhodne ukončiť konzultáciu bez správy, musí autorovi návrhu umožniť, aby v rámci 
diskusie  predniesol svoje argumenty.

So zreteľom na článok 138 rokovacieho poriadku, nie je možné obmedziť právo poslanca 
nato, aby svoj návrh na akt Spoločenstva predniesol v úradnom jazyku, ktorý si zvolí.  
Preklad takýchto návrhov do všetkých úradných jazykov by ale zaťažil zdroje, ktoré sú 
k dispozícií a mohol by viesť k zneužitiu práva na predkladanie návrhov, s cieľom získať 
preklady niektorých úryvkov textu.
Preklad takýchto návrhov by sa preto mal obmedziť na určitý počet úradných jazykov, na 
základe ktorých je možné súhrnné posúdenie v príslušnom výbore a ktoré by so zreteľom na 
rozdielne pracovné situácie vo výboroch boli zvolené podľa dohody s príslušným predsedom. 

V prípade ak sú zabezpečené záruky pre individuálne právo na predkladanie návrhov, bolo by 
veľmi vhodné, aby vypracovanie  správy o legislatívnom návrhu podliehalo, tak ako to už 
v súčasnosti určuje rokovací poriadok, okrem rozhodnutia výboru, aj schváleniu Konferencie 
predsedov, pretože si je možné len ťažko predstaviť, že správa získa v Parlamente  
kvalifikovanú väčšinu požadovanú podľa článku 192 Zmluvy o ES, ak s jej hlavnými prvkami 
nesúhlasí ani polovica predsedov politických skupín. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5 – článok 7 štatútu poslancov poskytuje poslancom nárok 
na preklad dokumentov Parlamentu do ich príslušných úradných jazykov a na pretlmočenie 
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ich ústne prednesených príspevkov do všetkých ostatných úradných jazykov. 
Tieto štatutárne práva zaručuje článok 138 rokovacieho poriadku. V odsekoch 3 a 4 tohto 
ustanovenia uplatnil Parlament svoju právomoc vydávať vykonávacie predpisy v tom zmysle, 
že na schôdzach výborov a delegácií sa tlmočenie obmedzí na skutočne nevyhnutné účely. 
Tieto obmedzenia nespochybňujú základné právo každého poslanca na používanie vlastného 
jazyka, a teda sú v súlade s ustanoveniami štatútu.
Prechodné opatrenie článku 139 s odchýlkami od zásady úplnej viacjazyčnosti v prípade 
neodvratného nedostatku personálu jazykových služieb preskúmal Parlament v decembri 2006 
a predĺžil ho na ďalšie dva roky. Vzhľadom na svoj výnimočný charakter nie je toto opatrenie 
v žiadnom prípade v rozpore s článkom 7 štatútu poslancov. Po získaní dostatočných 
praktických skúseností by bolo vhodné uskutočniť ďalšie preskúmanie, najneskôr však 
koncom aktuálneho volebného obdobia.

Ako primeraná sa javí určitá úprava článku 150 rokovacieho poriadku, ktorý umožňuje 
hlasovanie o nepreložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ak vznesie námietku 
menej ako 40 poslancov. Bolo by potrebné vyhnúť sa tomu, aby poslanci používajúci 
konkrétny jazyk neboli znevýhodnení, ak sa neuplatní žiadna z výnimočných okolností 
uvedených v článku 139, keďže v Európskom parlamente pravidelne používa niektoré jazyky 
menej ako 40 poslancov. Systematické prehlasovanie takejto skupiny poslancov by nebolo 
v súlade s právom na používanie vlastného jazyka.
Presná právna úprava zohľadňujúca tento problém by bola príliš zložitá a jej uplatňovanie by 
si vyžiadalo ťažkopádne byrokratické postupy. Preto sa navrhuje doplniť do článku 150 
odseku 6 rokovacieho poriadku ustanovenie všeobecnej povahy v nádeji, že Parlament sa pri 
prijímaní rozhodnutí bude vyhýbať jednostrannému znevýhodňovaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6 – Na právo poslancov na plat, s ktorým počíta článok 9 
štatútu poslancov, sa vzťahuje jediné obmedzenie, stanovené v článku 11, podľa ktorého plat, 
ktorý poslanec poberá za výkon svojho mandátu v inom parlamente, sa započíta do platu 
poslanca Európskeho parlamentu. S cieľom zjednodušiť vykonávanie tohto ustanovenia by 
bolo primerané rozšíriť povinnosť podať vyhlásenie, uvedenú v prílohe I, aj na takýto prípad, 
aj keď nebude mať praktický význam, ako je vysvetlené nižšie.
Po nadobudnutí účinnosti štatútu poslancov v júli 2009 na základe zmien a doplnení aktu 
o priamych všeobecných voľbách1, prijatých 25. júna a 23. septembra 2002, už nebude 
dvojitý mandát v Európskom a národnom parlamente možný. Pravidlo započítavania sa teda 
môže uplatňovať iba v prípade platov za výkon mandátu v regionálnych parlamentoch, za 
predpokladu, že vnútroštátne predpisy členských štátov nevylučujú dvojitý mandát. 

Je na predsedníctve, aby vo vykonávacích ustanoveniach k štatútu objasnilo, ako vymedzuje 
chápanie parlamentného mandátu v porovnaní s ďalšími politickými funkciami (člen obecnej 
rady, krajského snemu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7 – Štatút poslancov neobsahuje žiadne ustanovenia 
o prípadnej povinnosti poslancov podávať majetkové priznanie.
Ak takáto povinnosť existuje v ustanoveniach vnútroštátneho práva (napr. národného 
volebného zákona), bude sa naďalej uplatňovať.

  
1 Ú. v. ES L 283 z 21. 10. 2002, s. 1 a nasledujúce, najmä článok 1 bod 7 b).
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Navrhovaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh túto skutočnosť zohľadňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 – Ustanovenie v článku 5 odsek 3 rokovacieho poriadku 
zodpovedá právu každého poslanca, zakotvenému v článku 6 ods. 1 štatútu poslancov, 
nahliadnuť do všetkých spisov Parlamentu, pričom sa uplatňujú obmedzenia uvedené 
v odsekoch 2 až 4 tohto ustanovenia. Pri preskúmaní prílohy VII obsahujúcej ustanovenia 
o zaobchádzanie s dôvernými dokumentmi však boli zistená právna medzera, keďže príloha 
sa vzťahuje len na dokumenty, ktoré Parlamentu postúpili iné inštitúcie. Pre tento typ 
dokumentov (napr. dokumenty Rady citlivé z bezpečnostno-politického hľadiska) sa hodia 
a postačujú právne úpravy v odsekoch A a B tejto prílohy. Tieto ustanovenia však neplatia pre 
dokumenty, ktoré vypracoval samotný Parlament. Pre ne platí všeobecné pravidlo štatútu 
poslancov, podľa ktorého majú poslanci právo nahliadnuť do dokumentu pod podmienkou, že 
nejde o osobný spis ani účty. Možno však uvažovať o výnimočných prípadoch, v ktorých sa 
zdá správne, aby si Parlament na základe doplnenia odseku C do prílohy VII s požadovanou 
opatrnosťou uplatnil právne výhrady stanovené v štatúte poslancov.

Ak môže Európsky parlament v súlade s nariadením č. 1049/2001 odoprieť verejnosti prístup 
k niektorému zo svojich dokumentov, spravidla to nemôže a nesmie spochybniť právo 
poslanca nahliadnuť do tohto dokumentu. Právna úprava by však bola vhodná v tých 
výnimočných prípadoch, v ktorých by z dôvodu existujúceho konfliktu záujmov došlo 
k výraznému znevýhodneniu Parlamentu, ak by poslanec zo súkromných alebo z osobných 
pohnútok mohol požadovať nahliadnutie do určitých dokumentov. Rozhodnutie o tom, či 
ujmy hroziace inštitúcii oprávňujú obmedzenie práva poslancov nahliadať do dokumentov, 
prináleží predsedníctvu.


