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11.4.2018 A8-0127/1 

Predlog spremembe  1 

Jasenko Selimovic 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Izvajanje določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente 

2016/2149(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava N 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

N. ker se je osemtedensko obdobje, 

določeno v členu 4 Protokola št. 1, 

izkazalo za neustrezno za pravočasno 

spremljanje skladnosti z načelom 

subsidiarnosti; 

N. ker številni nacionalni parlamenti 

ne izkoristijo v celoti osemtedenskega 

obdobja iz člena 4 Protokola št. 1 za 

spremljanje skladnosti z načelom 

subsidiarnosti; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/2 

Predlog spremembe  2 

Jasenko Selimovic 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Izvajanje določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente 

2016/2149(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava O 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

O. ker je sistem zgodnjega 

opozarjanja mogoče dopolniti s sistemom, 

ki nacionalnim parlamentom trenutno 

omogoča, da predložijo konstruktivne 

predloge Komisiji v obravnavo, pri čemer 

se ustrezno upošteva njena pravice do 

pobude; 

črtano 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/3 

Predlog spremembe  3 

Jasenko Selimovic 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Izvajanje določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente 

2016/2149(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava P 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

P. ker je več nacionalnih parlamentov 

izrazilo zanimanje za instrument za 

izboljšanje političnega dialoga, ki bi jim 

omogočil, da predlagajo konstruktivne 

predloge Komisiji v obravnavo, pri čemer 

bi se ustrezno upoštevala pravica Komisije 

do pobude ob predhodno zagotovljeni 

podpori Parlamenta; 

P. ker je več nacionalnih parlamentov 

izrazilo zanimanje za instrument za 

izboljšanje političnega dialoga, ki bi jim 

omogočil, da predlagajo konstruktivne 

predloge Komisiji v obravnavo, pri čemer 

bi se ustrezno upoštevala pravica Komisije 

do pobude; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/4 

Predlog spremembe  4 

Jasenko Selimovic 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Izvajanje določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente 

2016/2149(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da se sistem zgodnjega 

opozarjanja od začetka veljavnosti 

Lizbonske pogodbe le redko uporablja, in 

meni, da bi ga bilo mogoče prenoviti v 

okviru sedanjega ustavnega okvira; 

13. poudarja, da se sistem zgodnjega 

opozarjanja od začetka veljavnosti 

Lizbonske pogodbe le redko uporablja; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/5 

Predlog spremembe  5 

Jasenko Selimovic 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Izvajanje določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente 

2016/2149(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. priznava zahtevo nekaterih 

nacionalnih parlamentov za podaljšanje 

osemtedenskega roka, v katerem lahko 

predložijo obrazloženo mnenje v skladu s 

členom 3 Protokola št. 1; vendar poudarja, 

da sedanji okvir iz Pogodb ne predvideva 

takšne razširitve; zato meni, da bi morala 

Komisija uporabiti obdobje za tehnično 

obveščanje v okviru sistema zgodnjega 

opozarjanja, da bi zagotovila dodatni čas 

med datumom, ko nacionalne 

parlamentarne zbornice tehnično 

prejmejo osnutke zakonodajnih aktov, in 

datumom, ko se začne osemtedensko 

obdobje; v zvezi s tem opozarja, da je 

Komisija leta 2009 začela izvajati drugačne 

praktične ureditve delovanja mehanizma za 

preverjanje subsidiarnosti; 

16. je seznanjen z zahtevo nekaterih 

nacionalnih parlamentov za podaljšanje 

osemtedenskega roka, v katerem lahko 

predložijo obrazloženo mnenje v skladu s 

členom 3 Protokola št. 1; vendar poudarja, 

da sedanji okvir iz Pogodb ne predvideva 

takšne razširitve; v zvezi s tem opozarja, da 

je Komisija leta 2009 začela izvajati 

drugačne praktične ureditve delovanja 

mehanizma za preverjanje subsidiarnosti; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/6 

Predlog spremembe  6 

Jasenko Selimovic 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Izvajanje določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente 

2016/2149(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. je seznanjen z zahtevo nekaterih 

nacionalnih parlamentov za podaljšanje 

osemtedenskega roka, v katerem lahko 

predložijo obrazloženo mnenje v skladu s 

členom 6 Protokola št. 2; 

črtano 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/7 

Predlog spremembe  7 

Jasenko Selimovic 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0127/2018 

Paulo Rangel 

Izvajanje določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente 

2016/2149(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. predlaga v skladu s političnim 

dialogom, ki ga je Komisija začela leta 

2016, polno uporabo sistema, po katerem 

lahko nacionalni parlamenti Komisiji 

predložijo konstruktivne predloge z 

namenom, da bi pozitivno vplivali na 

evropsko razpravo in na pristojnost 

Komisije za dajanje pobud; v zvezi s tem 

predlaga, da bi lahko imela Komisija 

diskrecijsko pravico, da upošteva take 

predloge ali izda uradni odgovor, v 

katerem poudari, zakaj tega ni storila; 

poudarja, da tak postopek ne more 

vključevati pravice do pobude ali pravice 

do umika ali spremembe zakonodaje, saj bi 

sicer omajal metodo Unije ter porazdelitev 

pristojnosti med nacionalno in evropsko 

ravnjo, s tem pa kršil Pogodbi; medtem 

priporoča, da se v primeru prihodnje 

spremembe Pogodb pravica do 

zakonodajne pobude v glavnem podeli 

Evropskemu parlamentu kot neposrednemu 

predstavniku državljanov EU; 

18. predlaga v skladu s političnim 

dialogom, ki ga je Komisija začela leta 

2016, uporabo sistema, po katerem lahko 

nacionalni parlamenti Komisiji predložijo 

konstruktivne predloge z namenom, da bi 

pozitivno vplivali na evropsko razpravo in 

na pristojnost Komisije za dajanje pobud; v 

zvezi s tem predlaga, da bi lahko Komisija 

ohranila diskrecijsko pravico, da upošteva 

take predloge ali izda uradni odgovor, v 

katerem poudari, zakaj tega ni storila; 

poudarja, da tak postopek ne more 

vključevati pravice do pobude ali pravice 

do umika ali spremembe zakonodaje, saj bi 

sicer omajal metodo Unije ter porazdelitev 

pristojnosti med nacionalno in evropsko 

ravnjo, s tem pa kršil Pogodbi; medtem 

priporoča, da se v primeru prihodnje 

spremembe Pogodb pravica do 

zakonodajne pobude podeli Evropskemu 

parlamentu kot neposrednemu 

predstavniku državljanov EU; 

Or. en 

 

 


