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8.12.2016 A8-0344/305 

Predlog spremembe  305 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 6 – člen 73 a (novo) 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 Člen 73a 

 Člen 73d 

 Potek pogajanj 

 1. Pogajalsko ekipo Parlamenta vodi 

poročevalec, predseduje pa ji predsednik 

pristojnega odbora ali podpredsednik, ki 

ga imenuje predsednik. Sestavljajo ga vsaj 

poročevalci v senci iz vseh političnih 

skupin, ki želijo sodelovati. 

 2. Vsi dokumenti, namenjeni razpravi na 

srečanju s Svetom in Komisijo (trialog), se 

posredujejo pogajalski ekipi vsaj 48 ur, v 

nujnih primerih pa vsaj 24 ur, pred 

začetkom trialoga. 

 3. Po vsakem trialogu predsednik 

pogajalske ekipe in poročevalec v imenu 

pogajalske ekipe poročata na naslednji 

seji pristojnega odbora. 

 Kadar seje odbora ni mogoče sklicati 

pravočasno, predsednik pogajalske ekipe 

in poročevalec v imenu pogajalske ekipe 

poročata na seji koordinatorjev odbora. 

 4. Če pogajanja privedejo do začasnega 

sporazuma, se o tem nemudoma obvesti 

pristojni odbor. Dokumenti, ki odražajo 

izid sklepnega trialoga, so na voljo odboru 

in se objavijo. Začasni sporazum se 

predloži pristojnemu odboru, ki o njem 

odloči z enim samim glasovanjem z večino 
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oddanih glasov. Če je potrjen, se predloži 

v obravnavo Parlamentu v obliki, v kateri 

so jasno označene vse spremembe osnutka 

zakonodajnega akta. 

 5. V primeru nesoglasja med zadevnimi 

odbori na podlagi členov 54 in 55 o 

podrobnih pravilih glede začetka in 

vodenja teh pogajanj odloči predsednik 

konference predsednikov odborov v 

skladu z načeli iz teh členov. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/306 

Predlog spremembe  306 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 1 – člen 117 – odstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Parlament izvoli predsednika Komisije z 

večino svojih poslancev. 
V skladu s členom 17(7) Pogodbe o 

Evropski uniji Parlament izvoli 

predsednika Komisije z večino svojih 

poslancev. 

Glasuje se tajno. Glasuje se tajno. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/307 

Predlog spremembe  307 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 1 – člen 198 – odstavek 3 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

3. V zahtevi za ustanovitev 

preiskovalnega odbora mora biti natančno 

naveden predmet preiskave in priložena 

podrobna obrazložitev. Na predlog 

konference predsednikov Parlament odloči 

o ustanovitvi odbora in, če sklene odbor 

ustanoviti, o njegovi sestavi v skladu z 

določbami člena 199. 

3. V zahtevi za ustanovitev 

preiskovalnega odbora mora biti natančno 

naveden predmet preiskave in priložena 

podrobna obrazložitev. Na predlog 

konference predsednikov Parlament odloči 

o ustanovitvi odbora in, če odbor sklene 

ustanoviti, o številu njegovih članov. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/308 

Predlog spremembe  308 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 1 – člen 199 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a (novo) 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (a) 1a. Sestava odborov skuša čimbolj 

odražati sestavo Parlamenta. Porazdelitev 

sedežev v odboru med političnimi 

skupinami ustreza najbližjemu celemu 

številu nad ali pod sorazmernim 

izračunom. 

 Če se politične skupine ne dogovorijo o 

sorazmernem številu sedežev v enem ali 

več posebnih odborih, ga določi 

konferenca predsednikov. 

 1b. Če se politična skupina odloči, da ne 

bo zasedla sedežev v odboru, ali ne 

imenuje svojih članov do roka, ki ga je 

določila konferenca predsednikov, ti 

sedeži ostanejo prazni. Izmenjave sedežev 

med političnimi skupinami niso dovoljene. 

 1c. Če zamenjava politične skupine 

poslanca ovira sorazmerno porazdelitev 

sedežev v odboru, kot je določeno v 

odstavku 1a, politične skupine pa se niso 

dogovorile o zagotavljanju skladnosti z 

načeli, opredeljenimi v navedenem 

odstavku, potrebne odločitve sprejme 

konferenca predsednikov. 

 1d. Vse sprejete spremembe imenovanj 

političnih skupin ali samostojnih 

poslancev se sporočijo predsedniku, ki jih 

razglasi v Parlamentu najpozneje na 

začetku naslednje seje. Ti sklepi začnejo 

veljati z dnem razglasitve. 
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 1e. Politične skupine in samostojni 

poslanci lahko za vsak odbor imenujejo 

namestnike, katerih število ne presega 

števila polnopravnih članov, ki jih lahko 

politična skupina ali samostojni poslanec 

imenuje v odboru. O tem ustrezno 

obvestijo predsednika. Namestniki imajo 

pravico do udeležbe in besede na sejah 

odborov ter, v primeru odsotnosti 

polnopravnih članov, do sodelovanja pri 

glasovanju. 

 1f. Polnopravni član lahko v primeru 

svoje odsotnosti in v primeru 

neimenovanja ali odsotnosti namestnikov 

uredi, da ga na sejah zastopa drug član iz 

njegove politične skupine ali drug 

samostojni poslanec, ki ima pravico 

glasovanja. Predsednika odbora je treba o 

tem obvestiti najpozneje do začetka 

glasovanja. 

 Vnaprejšnje sporočilo iz zadnjega stavka 

odstavka 1f se posreduje pred koncem 

razprave ali pred začetkom glasovanja o 

točki ali točkah, pri katerih je polnopravni 

član nadomeščan. 

 V skladu s tem členom: 

 – položaj polnopravnih članov ali 

namestnikov v odboru je odvisen izključno 

od članstva v določeni politični skupini; 

 – kadar se v odboru spremeni število 

polnopravnih članov, ki pripadajo 

določeni politični skupini, se ustrezno 

spremeni tudi najvišje možno število 

stalnih namestnikov, ki jih politična 

skupina lahko imenuje; 

 – poslanec, ki zamenja politično skupino, 

ne more ohraniti položaja polnopravnega 

člana ali namestnika, ki ga je imel kot 

član prvotne politične skupine; 

 – član odbora ne sme v nobenem 

primeru nadomeščati poslanca, ki pripada 

drugi politični skupini. 

 (Zadnja dva neoštevilčena odstavka tega 

člena se vključita kot razlagi.) 
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Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/309 

Predlog spremembe  309 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 3 – člen 212 – odstavek 2 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

2. Člani delegacij se izvolijo potem, 

ko politične skupine in samostojni 

poslanci predložijo kandidature 

konferenci predsednikov. Ta Parlamentu 

predloži predloge, s katerimi se skuša 

zagotoviti čimbolj pravično zastopanje 

držav članic in političnih usmeritev. 

Uporablja se člen 199(2), (3), (5) in (6). 

2. Politične skupine zagotovijo čim 

bolj pravično zastopanje držav članic, 

političnih usmeritev in spolov. Ne sme biti 

dovoljeno, da ima več kot tretjina članov 

delegacije isto državljanstvo. Smiselno se 

uporablja člen 199(1d), (1e) in (1f). 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/310 

Predlog spremembe  310 

Manfred Weber 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 4 – člen 32 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

  

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/311 

Predlog spremembe  311 

Manfred Weber 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

 

Poslovnik 

Poglavje 4 – člen 32 – odstavek 1 – alinea 1 – razlaga 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

  

Or. en 

 


