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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmene článku 81 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu
(2008/2027(REG))

Európsky parlament,

– so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom a Komisiou 
o postupoch vykonávania rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999 zmeneného  
a doplneného rozhodnutím 2006/512/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon 
vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu,

– so zreteľom na články 120, 201 a 202 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A6-0000/2008),

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

2. upozorňuje, že táto zmena nadobúda účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze 
Európskeho parlamentu;

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 81 – odsek 4 – písmeno a)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak vykonávacie opatrenia 
predpokladané Komisiou patria do 
regulačného postupu s kontrolou, odsek 3 
sa neuplatňuje a odseky 1 a 2 sa dopĺňajú 
takto:

4. Ak vykonávacie opatrenia 
predpokladané Komisiou patria do 
regulačného postupu s kontrolou, odsek 3 
sa neuplatňuje a odseky 1 a 2 sa dopĺňajú 
takto:

a) lehota určená na kontrolu začína plynúť 
predložením návrhu opatrení Parlamentu 
vo všetkých úradných jazykoch;

a) lehota určená na kontrolu začína plynúť 
predložením návrhu opatrení Parlamentu 
vo všetkých úradných jazykoch. V prípade, 
že sa uplatňujú kratšie termíny (článok 5a 
ods. 5 písm. b) rozhodnutia 1999/468/ES) 
a v naliehavých prípadoch (článok 5a ods. 
6 rozhodnutia 1999/468/ES), pokiaľ 
predseda príslušného parlamentného 
výboru nemá námietky, lehota určená na 
kontrolu začína plynúť dňom, v ktorý 
Parlament dostane konečný návrh 
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vykonávacích opatrení v jazykových 
verziách predložených členom výboru 
zriadeného v súlade s rozhodnutím 
1999/468/ES. V takom prípade sa článok 
138 neuplatňuje.

Or. en

Odôvodnenie

The amendment adapts the Rules of Procedure to the Interinstitutional Agreement between 
the European Parliament and the Commission on procedures for implementing Council 
Decision 1999/468 EC laying down the procedures for the exercise of implementing powers 
conferred on the Commission, namely its paragraph 16. , where for the Regulatory procedure 
with scrutiny it is foreseen that the time-limit for scrutiny by the two branches of the 
legislature exceptionally starts to run when Parliament receives the final draft implementing 
measures in the language versions submitted to the members of the comitology- committee 
and not in all official languages. By virtue of the Council decision 1999/468, such 
abbreviations of time-limits are exceptionally admissible when they are foreseen in the basic 
act adopted in codecision by Parliament and Council and justified on grounds of efficiency or 
on imperative grounds of urgency. Where these conditions are not fulfilled, the Chair of the 
parliamentary committee concerned can object and thus return to the normal procedure.
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