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7.12.2016 A8-0344/441 

Predlog spremembe  441 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Rina Ronja Kari, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

Poglavje 6 – člen 188 – odstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

2. Tudi pred glasovanjem ali med njim 

lahko politična skupina ali najmanj 

štirideset poslancev zahteva vrnitev zadeve 

odboru. O takem predlogu se glasuje 

nemudoma. 

2. Tudi pred glasovanjem ali med njim 

lahko politična skupina ali najmanj 

petindvajset poslancev zahteva vrnitev 

zadeve odboru. O takem predlogu se 

glasuje nemudoma. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/442 

Predlog spremembe  442 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

Poglavje 6 – člen 189 – odstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

1. Na predlog predsednika ali na zahtevo 

politične skupine ali najmanj štiridesetih 

poslancev se lahko razprava zaključi, 

preden je bil izčrpan seznam govornikov. 

O takem predlogu ali zahtevi se glasuje 

nemudoma. 

1. Na predlog predsednika ali na zahtevo 

politične skupine ali najmanj 

petindvajsetih poslancev se lahko razprava 

zaključi, preden je bil izčrpan seznam 

govornikov. O takem predlogu ali zahtevi 

se glasuje nemudoma. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/443 

Predlog spremembe  443 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Rina Ronja Kari, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

Poglavje 6 – člen 190 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Na začetku razprave o določeni točki 

dnevnega reda lahko politična skupina ali 

najmanj štirideset poslancev predlaga, da 

se razprava preloži na določen dan in uro. 

O takem predlogu se glasuje nemudoma. 

Na začetku razprave o določeni točki 

dnevnega reda lahko politična skupina ali 

najmanj petindvajset poslancev predlaga, 

da se razprava preloži na določen dan in 

uro. O takem predlogu se glasuje 

nemudoma. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/444 

Predlog spremembe  444 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Rina Ronja Kari, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

Poglavje 6 – člen 190 – odstavek 4 – pododstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

4. Pred glasovanjem ali med njim lahko 

politična skupina ali najmanj štirideset 

poslancev predlaga, da se glasovanje 

preloži. O takem predlogu se glasuje 

nemudoma. 

4. Pred glasovanjem ali med njim lahko 

politična skupina ali najmanj petindvajset 

poslancev predlaga, da se glasovanje 

preloži. O takem predlogu se glasuje 

nemudoma. 

Or. en 



 

AM\1112174SL.docx  PE596.594v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

7.12.2016 A8-0344/445 

Predlog spremembe  445 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

Poglavje 6 – člen 191 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Seja se lahko prekine ali zaključi med 

razpravo ali glasovanjem, če tako odloči 

Parlament na predlog predsednika ali na 

zahtevo politične skupine ali najmanj 

štiridesetih poslancev. O takem predlogu 

ali zahtevi se glasuje nemudoma. 

Seja se lahko prekine ali zaključi med 

razpravo ali glasovanjem, če tako odloči 

Parlament na predlog predsednika ali na 

zahtevo politične skupine ali najmanj 

petindvajsetih poslancev. O takem 

predlogu ali zahtevi se glasuje nemudoma. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/446 

Predlog spremembe  446 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

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

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 1a. Sestava odborov odraža politično 

raznolikost Parlamenta na podlagi 

postopka, ki ga Parlament določi na 

začetku zakonodajnega obdobja. 

Sorazmernost porazdelitve sedežev v 

odboru med političnimi skupinami in 

samostojnimi poslanci ne odstopa od 

najbližjega ustreznega celega števila. 

 Če politične skupine ne dosežejo dogovora 

o sorazmerni zastopanosti v enem ali več 

odborih, o tem odloči konferenca 

predsednikov. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/447 

Predlog spremembe  447 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Rina Ronja Kari, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

Poglavje 1 – člen 199 – odstavek 2 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

2. Predlogi sprememb k predlogom 

konference predsednikov so dopustni le, če 

jih vloži najmanj štirideset poslancev. O 

teh predlogih Parlament glasuje tajno. 

2. Predlogi sprememb k predlogom 

konference predsednikov so dopustni le, če 

jih vloži najmanj petindvajset poslancev. O 

teh predlogih Parlament glasuje tajno. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/448 

Predlog spremembe  448 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Nikolaos 

Hundis (Nikolaos Chountis), Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, 

Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Stelios Kuloglu 

(Stelios Kouloglou), João Ferreira 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

Poglavje 2 – člen 208 – odstavek 1 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

1. Vsak poslanec lahko vloži predloge 

sprememb v obravnavo odboru. 

1. Vsak poslanec, ne glede na odbor, 

katerega član je, lahko vloži predloge 

sprememb v obravnavo odboru. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/449 

Predlog spremembe  449 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios 

Papadimoulis), Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma 

López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

Člen 215 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Člen 215 Člen 215  

Pravica do peticije Pravica do peticije 

1. Vsak državljan Evropske unije ter 

vsaka fizična ali pravna oseba s 

prebivališčem ali statutarnim sedežem v 

eni od držav članic ima pravico, da 

samostojno ali skupaj z drugimi državljani 

ali osebami naslovi na Parlament peticijo 

glede vprašanj, ki sodijo na področje 

delovanja Evropske unije in ki jih 

neposredno zadevajo. 

1. V skladu s členom 227 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije ima vsak 
državljan Evropske unije ter vsaka fizična 

ali pravna oseba s prebivališčem ali 

statutarnim sedežem v eni od držav članic 

pravico, da samostojno ali skupaj z drugimi 

državljani ali osebami naslovi na Parlament 

peticijo glede vprašanj, ki sodijo na 

področje delovanja Evropske unije in ki jih 

neposredno zadevajo. 

2. Peticije, predložene Parlamentu, 

morajo vsebovati ime, državljanstvo in 

stalni naslov vsakega predlagatelja peticije. 

2. Peticije, predložene Parlamentu, 

morajo vsebovati ime in stalni naslov 

vsakega predlagatelja peticije. 

  

3. Kadar peticijo podpiše več fizičnih ali 

pravnih oseb, podpisniki določijo 

predstavnika in njegovega namestnika, ki 

pri izvajanju tega naslova štejeta kot 

predlagatelja peticije. 

3. Kadar peticijo podpiše več fizičnih ali 

pravnih oseb, podpisniki določijo 

predstavnika in njegovega namestnika, ki 

pri izvajanju tega naslova štejeta kot 

predlagatelja peticije. 

Če predstavnik in njegov namestnik nista 

bila določena, se kot predlagatelj peticije 

šteje prvi podpisnik ali druga ustrezna 

Če predstavnik in njegov namestnik nista 

bila določena, se kot predlagatelj peticije 

šteje prvi podpisnik ali druga ustrezna 
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oseba. oseba. 

4.  Vsak predlagatelj peticije lahko 

kadarkoli umakne svojo podporo peticiji. 

4.  Vsak predlagatelj peticije lahko 

kadarkoli umakne svoj podpis s peticije. 

Če podporo peticiji umaknejo vsi 

predlagatelji, postane nična. 

Če podporo peticiji umaknejo vsi 

predlagatelji, postane nična. 

5.  Peticije morajo biti sestavljene v 

uradnem jeziku Evropske unije. 

5.  Peticije morajo biti sestavljene v 

uradnem jeziku Evropske unije. 

Peticije, sestavljene v drugih jezikih, se 

upoštevajo le, če predlagatelj priloži 

prevod v uradnem jeziku. Dopisovanje 

Parlamenta s predlagateljem poteka v tem 

uradnem jeziku. 

Peticije, sestavljene v drugih jezikih, se 

upoštevajo le, če predlagatelj priloži 

prevod v uradnem jeziku. Dopisovanje 

Parlamenta s predlagateljem poteka v tem 

uradnem jeziku. 

Predsedstvo lahko odloči, da se peticije in 

dopisovanje s predlagatelji lahko pripravijo 

v drugih jezikih, ki se uporabljajo v državi 

članici. 

Predsedstvo lahko odloči, da se peticije in 

dopisovanje s predlagatelji lahko pripravijo 

v drugih jezikih, ki v skladu z ustavnim 

redom zadevne države članice uživajo 

status uradnega jezika na celotnem 

ozemlju ali delu njenega ozemlja. 

 5a.  Peticije se lahko pošljejo po pošti 

ali vložijo prek portala za peticije, ki je 

dostopen na spletišču Parlamenta in ki 

predlagatelja pri oblikovanju peticije 

usmerja tako, da je skladna z odstavkoma 

1 in 2. 

 5b. Kadar je vloženih več peticij s 

podobno vsebino, se lahko obravnavajo 

skupaj. 

6.  Peticije se vpišejo v register po 

vrstnem redu, po katerem so prispele, če 

izpolnjujejo pogoje iz odstavka 2; tiste, ki 

teh pogojev ne izpolnjujejo, se arhivirajo, 

predlagatelj peticije pa je obveščen o 

razlogih za to. 

6.  Peticije se vpišejo v register po 

vrstnem redu, po katerem so prispele, če 

izpolnjujejo pogoje iz odstavka 2; tiste, ki 

teh pogojev ne izpolnjujejo, se arhivirajo, 

predlagatelj peticije pa je obveščen o 

razlogih za to. 

7.  Predsednik posreduje v register 

vpisane peticije pristojnemu odboru, ki 

najprej ugotovi dopustnost ali 

nedopustnost peticije v skladu s členom 

227 Pogodbe o delovanju Evropske unije. 

7.  Predsednik posreduje v register 

vpisane peticije pristojnemu odboru, ki 

najprej ugotovi dopustnost peticije v skladu 

s členom 227 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije. 

Če pristojni odbor ne doseže soglasja glede 

dopustnosti peticije, se ta označi za 

dopustno na zahtevo vsaj četrtine članov 

odbora. 

Če pristojni odbor ne doseže soglasja glede 

dopustnosti peticije, se ta označi za 

dopustno na zahtevo vsaj četrtine članov 

odbora. 

8.  Peticije, ki jih odbor označi za 8.  Peticije, ki jih odbor označi za 
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nedopustne, se arhivirajo; predlagatelj 

peticije je obveščen o taki odločitvi in 

razlogih zanjo. Če je mogoče, se lahko 

predlagajo druga pravna sredstva. 

nedopustne, se arhivirajo; predlagatelj 

peticije je obveščen o taki odločitvi in 

razlogih zanjo. Če je mogoče, se lahko 

predlagajo druga pravna sredstva. 

9. Ko so peticije registrirane, 

postanejo praviloma javni dokument in 

Parlament lahko zaradi preglednosti objavi 

ime predlagatelja peticije in njeno vsebino. 

9. Ko so peticije registrirane, 

postanejo javni dokument in Parlament 

lahko zaradi preglednosti objavi ime 

predlagatelja peticije, morebitnih 

sopredlagateljev in podpornikov ter njeno 

vsebino. O tem se obvesti predlagatelja, 

sopredlagatelje in podpornike peticije. 

10.  Predlagatelj peticije lahko ne glede 

na določbe odstavka 9 zahteva, da se 

njegovo ime zaradi varovanja zasebnosti ne 

objavi, Parlament pa mora tej zahtevi 

ugoditi. 

10.  Predlagatelj peticije, sopredlagatelj 

ali podpornik lahko ne glede na odstavek 9 

zahteva, da se njegovo ime zaradi 

varovanja zasebnosti ne objavi, Parlament 

pa mora tej zahtevi ugoditi. 

Kadar pritožba predlagatelja peticije ne 

dopušča preiskave zaradi anonimnosti, se s 

predlagateljem peticije dogovori o 

nadaljnjih korakih. 

Kadar pritožba predlagatelja peticije ne 

dopušča preiskave zaradi anonimnosti, se s 

predlagateljem peticije dogovori o 

nadaljnjih korakih. 

 10a. Parlament lahko zaradi zaščite 

pravic tretjih oseb na lastno pobudo ali na 

zahtevo zadevne tretje osebe anonimizira 

peticijo in/ali druge podatke, ki jih 

vsebuje, če se mu to zdi primerno.  

11.  Predlagatelj peticije lahko zahteva, 

da se njegova peticija obravnava zaupno, 

Parlament pa mora v tem primeru uvesti 

ustrezne varnostne ukrepe ter s tem 

zagotoviti, da se vsebina ne objavi. 

Predlagatelj peticije se obvesti o 

natančnih pogojih uporabe te določbe. 

 

12.  Odbor lahko zadevo posreduje 

varuhu človekovih pravic, če se mu to zdi 

potrebno. 

 

13.  Peticije, ki jih na Parlament 

naslovijo fizične ali pravne osebe, ki niso 

niti državljani Evropske unije niti ne 

prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v 

eni izmed držav članic, se zabeležijo in 

arhivirajo ločeno. Predsednik vsak mesec 

pošlje seznam v preteklem mesecu prejetih 

peticij, skupaj z navedbo njihove vsebine, 

odboru, pristojnemu za peticije, ki lahko 

13.  Peticije, ki jih na Parlament 

naslovijo fizične ali pravne osebe, ki niso 

niti državljani Evropske unije niti ne 

prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v 

eni izmed držav članic, se zabeležijo in 

arhivirajo ločeno. Predsednik vsak mesec 

pošlje seznam v preteklem mesecu prejetih 

peticij, skupaj z navedbo njihove vsebine, 

odboru, pristojnemu za peticije, ki lahko 
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zahteva tiste, ki jih želi obravnavati. zahteva tiste, ki jih želi obravnavati. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/450 

Predlog spremembe  450 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios 

Papadimoulis), Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos), Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Splošna revizija Poslovnika Parlamenta 

2016/2114(REG) 

Poslovnik Evropskega parlamenta 

Člen 216 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Člen 216 Člen 216  

Obravnava peticij Obravnava peticij 

1.  Pristojni odbor obravnava dopustne 

peticije med opravljanjem svojih običajnih 

dejavnosti, in sicer med razpravo na redni 

seji ali s pisnim postopkom. Predlagatelji 

peticije so lahko vabljeni na seje odbora, če 

se razpravlja o njihovi peticiji, ali lahko 

zahtevajo, da so prisotni. Predsednik po 

svoji presoji da besedo predlagateljem 

peticije. 

1.  Pristojni odbor obravnava dopustne 

peticije med opravljanjem svojih običajnih 

dejavnosti, in sicer med razpravo na redni 

seji ali s pisnim postopkom. Predlagatelji 

peticije so lahko vabljeni na seje odbora, če 

se razpravlja o njihovi peticiji, ali lahko 

zahtevajo, da so prisotni. Predsednik po 

svoji presoji da besedo predlagateljem 

peticije. 

2.  Pristojni odbor lahko v skladu s 

členom 52(1) pripravi samoiniciativno 

poročilo o peticiji, ki je bila označena za 

dopustno, ali predloži Parlamentu kratek in 

jedrnat predlog resolucije, pod pogojem, da 

konferenca predsednikov temu ne 

ugovarja. Ti predlogi resolucije se uvrstijo 

na osnutek dnevnega reda delnega 

zasedanja, ki je najkasneje osem tednov po 

njihovem sprejemu v odboru. O njih se 

glasuje z enim samim glasovanjem brez 

razprave, razen če se konferenca 

predsednikov izjemoma odloči za uporabo 

člena 151. 

2. Pristojni odbor lahko o peticiji, ki je 

bila označena za dopustno, predloži 

Parlamentu kratek in jedrnat predlog 

resolucije, pod pogojem, da je s tem 

seznanjena konferenca predsednikov 

odborov in da konferenca predsednikov 

temu ne ugovarja. Ti predlogi resolucije se 

uvrstijo na osnutek dnevnega reda delnega 

zasedanja, ki je najkasneje osem tednov po 

njihovem sprejemu v odboru. Parlament o 

njih glasuje z enim samim glasovanjem. 

Konferenca predsednikov lahko predlaga 

uporabo člena 51, če ne, se sprejmejo brez 

razprave. 
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Odbor lahko v skladu členom 53 in 

Prilogo VI prosi za mnenja drugih 

odborov, ki so posebej pristojni za 

vprašanje. 

 

3. Če poročilo obravnava zlasti 

uporabo ali razlago prava Unije ali 

predlagane spremembe obstoječe 

zakonodaje, se v skladu s členom 53(1) ter 

prvo in drugo alineo člena 54 pridruži 

odbor, pristojen za zadevo. Pristojni odbor 

brez glasovanja sprejme predloge za dele 

predloga resolucije, ki jih je prejel od 

odbora, pristojnega za zadevo, in ki 

obravnavajo uporabo ali razlago prava 

Unije ali spremembe obstoječega prava. Če 

pristojni odbor ne sprejme teh predlogov, 

jih pridruženi odbor lahko vloži 

neposredno na plenarnem zasedanju. 

3. Če odbor namerava v skladu s 

členom 52(1) pripraviti samoiniciativno 

poročilo o dopustni peticiji, ki obravnava 

zlasti uporabo ali razlago prava Unije ali 

predlagane spremembe obstoječe 

zakonodaje, se v skladu s členom 53(1) ter 

prvo in drugo alineo člena 54 pridruži 

odbor, pristojen za zadevo. Pristojni odbor 

brez glasovanja sprejme predloge za dele 

predloga resolucije, ki jih je prejel od 

odbora, pristojnega za zadevo, in ki 

obravnavajo uporabo ali razlago prava 

Unije ali spremembe obstoječega prava. Če 

pristojni odbor ne sprejme teh predlogov, 

jih pridruženi odbor lahko vloži 

neposredno na plenarnem zasedanju. 

4. Vzpostavi se elektronski register, v 

katerem lahko državljani izrazijo ali 

umaknejo svojo podporo predlagatelju 

peticije, tako da dodajo svoj elektronski 

podpis k peticijam, ki so bile označene za 

dopustne in vpisane v register. 

4.  Podpisniki lahko izrazijo ali 

umaknejo svojo podporo dopustni peticiji 

na portalu za peticije, ki je na voljo na 

spletišču Parlamenta. 

5. Pri preiskovanju peticij, 

ugotavljanju dejstev ali iskanju rešitev 

lahko odbor organizira raziskovalne 

obiske države članice ali regije, ki jo 

peticija zadeva. 

 

Poročila o obiskih pripravijo njihovi 

udeleženci. Ko odbor poročila odobri, se 

jih posreduje predsedniku. 

 

Namen obiskov za ugotavljanje dejstev in 

poročil o navedenih obiskih je zgolj 

zagotoviti odboru zahtevane informacije, 

ki mu omogočajo nadaljnjo obravnavo 

peticije. Priprava osnutkov takšnih poročil 

spada v izključno pristojnost udeležencev 

obiska, ki si prizadevajo doseči soglasje. 

Če ni doseženo soglasje, mora poročilo 

izpostaviti različne ugotovitve dejstev ali 

ocene. Poročilo se predloži odboru v 

odobritev z enim samim glasovanjem, 
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razen če predsednik izjavi, kadar je 

primerno, da se lahko predlagajo 

spremembe k delom poročila. Člen 56 se 

ne uporablja za ta poročila, ne 

neposredno ne smiselno. V primeru, da ni 

odobritve s strani odbora, se poročila ne 

posredujejo predsedniku. 

6.  Odbor lahko prosi Komisijo, da mu 

pomaga, še posebej v zvezi s podrobnostmi 

glede uporabe prava Unije in njegovega 

izpolnjevanja ter pri posredovanju vseh 

informacij in dokumentov, povezanih s 

temo peticije. Predstavniki Komisije so 

vabljeni, da sodelujejo na sejah odbora. 

6.  Odbor lahko prosi Komisijo, da mu 

pomaga, še posebej v zvezi s podrobnostmi 

glede uporabe prava Unije in njegovega 

izpolnjevanja ter pri posredovanju vseh 

informacij in dokumentov, povezanih s 

temo peticije. Predstavniki Komisije so 

vabljeni, da sodelujejo na sejah odbora. 

7.  Odbor lahko prosi predsednika, da 

njegovo mnenje ali priporočilo posreduje 

Komisiji, Svetu ali ustreznemu organu 

države članice za ukrepanje ali odgovor. 

7.  Odbor lahko prosi predsednika, da 

njegovo mnenje ali priporočilo posreduje 

Komisiji, Svetu ali ustreznemu organu 

države članice za ukrepanje ali odgovor. 

8.  Odbor vsakih šest mesecev obvešča 

Parlament o izidu svojih posvetovanj. 

8.  Odbor vsako leto poroča 

Parlamentu o izidu svojih posvetovanj in 

po potrebi o ukrepih, ki jih sprejme Svet 

ali Komisija v zvezi s peticijami, ki jima 

jih je posredoval Parlament. 

Odbor obvešča Parlament predvsem o 

ukrepih, ki jih sprejme Svet ali Komisija v 

zvezi s peticijami, ki jih je posredoval 

Parlament. 

 

Predlagatelji peticije so obveščeni o 

sprejetih odločitvah odbora in o razlogih, 

ki odločitev utemeljujejo. 

 

Ko je obravnava dopustne peticije 

končana, se naznani, da je peticija 

zaključena, in o tem obvesti predlagatelja 

peticije. 

Ko je obravnava dopustne peticije 

končana, se s sklepom odbora naznani, da 

je peticija zaključena. 

 9a. Predlagatelja peticije je treba 

obvestiti o vseh ustreznih odločitvah 

odbora in razlogih zanje, tudi o tem, kdaj 

je bila njegova peticija vključena na 

seznam B. 

 9b. Odbor lahko sklene, da bo peticijo 

ponovno obravnaval, če je bil v zvezi z njo 

opozorjen na pomembna nova dejstva in 

če tako zahteva predlagatelj peticije. 
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 9c. Odbor z večino glasov svojih 

članov sprejme smernice za obravnavanje 

peticij v skladu s tem poslovnikom. 

Or. en 

 

 

 

 


