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Predlog spremembe 1
Andrew Duff

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je zaradi gospodarske in 
finančne krize sicer potrebno usklajevanje 
politik na številnih področjih, vendar je v 
sistemu upravljanja Evropske unije na več 
ravneh treba ohraniti jasno delitev 
pristojnosti in sprejemati odločitve na 
najbolj ustrezni stopnji ter čim bližje 
državljanom;

1. opozarja, da je zaradi gospodarske in 
finančne krize sicer potrebno boljše
usklajevanje politik na številnih področjih, 
vendar je v sistemu upravljanja Evropske 
unije na več ravneh treba ohraniti jasno 
delitev pristojnosti in sprejemati odločitve 
na najbolj ustrezni stopnji;

Or. en

Predlog spremembe 2
Anneli Jäätteenmäki,

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je zaradi gospodarske in 
finančne krize sicer potrebno usklajevanje 
politik na številnih področjih, vendar je v 
sistemu upravljanja Evropske unije na več 
ravneh treba ohraniti jasno delitev 
pristojnosti in sprejemati odločitve na 
najbolj ustrezni stopnji ter čim bližje 
državljanom;

1. opozarja, da je zaradi gospodarske in 
finančne krize sicer potrebno boljše
usklajevanje politik na številnih področjih, 
vendar je v sistemu upravljanja Evropske 
unije na več ravneh treba ohraniti jasno 
delitev pristojnosti in pregledno sprejemati 
odločitve na najbolj ustrezni stopnji ter čim 
bližje državljanom, obenem pa zmanjšati 
birokracijo;

Or. fi

Predlog spremembe 3
Paulo Rangel
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je zaradi gospodarske in 
finančne krize sicer potrebno usklajevanje 
politik na številnih področjih, vendar je v 
sistemu upravljanja Evropske unije na več 
ravneh treba ohraniti jasno delitev 
pristojnosti in sprejemati odločitve na 
najbolj ustrezni stopnji ter čim bližje 
državljanom;

1. opozarja, da sta zaradi gospodarske in 
finančne krize sicer potrebna boljše
usklajevanje politik in krepitev pristojnosti 
Unije na številnih področjih, vendar je v 
sistemu upravljanja Evropske unije na več 
ravneh treba ohraniti jasno delitev 
pristojnosti in sprejemati odločitve na 
najbolj ustrezni stopnji ter čim bližje 
državljanom;

Or. pt

Predlog spremembe 4
Zdravka Bušić

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je zaradi gospodarske in 
finančne krize sicer potrebno usklajevanje 
politik na številnih področjih, vendar je v 
sistemu upravljanja Evropske unije na več 
ravneh treba ohraniti jasno delitev 
pristojnosti in sprejemati odločitve na 
najbolj ustrezni stopnji ter čim bližje 
državljanom;

1. opozarja, da je zaradi gospodarske in 
finančne krize sicer potrebno boljše
usklajevanje politik na številnih področjih, 
vendar je v sistemu upravljanja Evropske 
unije na več ravneh treba ohraniti jasno 
delitev pristojnosti in sprejemati odločitve 
na najbolj ustrezni stopnji, po predhodni 
pregledni razpravi ter čim bližje 
državljanom;

Or. hr

Predlog spremembe 5
Andrew Duff

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ponovno izpostavlja splošno in temeljno 2. ponovno izpostavlja splošno naravo 
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naravo načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti, zapisanih v členu 5 
Pogodbe o Evropski uniji in v 
Protokolu št. 2, ki zavezujeta institucije pri 
vseh njihovih dejavnostih, razen na redkih 
področjih, za katera načelo subsidiarnosti 
ne velja in ki so v izključni pristojnosti 
Unije;

načel subsidiarnosti in sorazmernosti, 
zapisanih v členu 5 Pogodbe o Evropski 
uniji in v Protokolu št. 2, ki zavezujeta 
institucije pri vseh njihovih dejavnostih, 
razen na redkih področjih, za katera načelo 
subsidiarnosti ne velja in ki so v izključni 
pristojnosti Unije;

Or. en

Predlog spremembe 6
Paulo Rangel

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ponovno izpostavlja splošno in temeljno
naravo načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti, zapisanih v členu 5 
Pogodbe o Evropski uniji in v 
Protokolu št. 2, ki zavezujeta institucije pri 
vseh njihovih dejavnostih, razen na 
redkih področjih, za katera načelo 
subsidiarnosti ne velja in ki so v izključni 
pristojnosti Unije;

2. poudarja, da morajo evropske 
institucije spoštovati načeli subsidiarnosti 
in sorazmernosti, zapisani v členu 5 
Pogodbe o Evropski uniji in v 
Protokolu št. 2; ugotavlja, da se v skladu s 
členom 5 Pogodbe o Evropski uniji načelo 
subsidiarnosti uporablja samo na 
področjih, ki niso v izključni pristojnosti 
Unije;

Or. pt

Predlog spremembe 7
Carlo Casini

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ponovno izpostavlja splošno in temeljno 
naravo načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti, zapisanih v členu 5 
Pogodbe o Evropski uniji in v 
Protokolu št. 2, ki zavezujeta institucije pri
vseh njihovih dejavnostih, razen na redkih
področjih, za katera načelo subsidiarnosti 

2. ponovno izpostavlja temeljno naravo 
načel subsidiarnosti in sorazmernosti, 
zapisanih v členu 5 Pogodbe o Evropski 
uniji in v Protokolu št. 2, ki zavezujeta 
institucije pri izvajanju pristojnosti Unije, 
razen na področjih, za katera načelo 
subsidiarnosti ne velja in ki so v izključni 
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ne velja in ki so v izključni pristojnosti 
Unije;

pristojnosti Unije;

Or. it

Predlog spremembe 8
Paulo Rangel

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. predlaga, naj se oceni, ali je treba na 
ravni EU določiti ustrezna merila za 
ocenjevanje skladnosti z načeloma 
subsidiarnosti in sorazmernosti;

Or. pt

Predlog spremembe 9
Andrew Duff

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da Protokol 2 daje 
nacionalnim parlamentom formalno 
možnost, da zakonodajalcem EU svetujejo 
o tem, ali novi osnutek zakona izpolnjuje 
preizkus subsidiarnosti, kar pomeni, da se 
njegovi cilji zaradi njihovega obsega ali 
učinkov lažje dosežejo na ravni Unije 
kakor na ravni držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 10
Paulo Rangel

Osnutek mnenja
Odstavek 2b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. ugotavlja, da je ocena učinka 
ključnega pomena kot orodje za pomoč 
pri odločanju v zakonodajnem procesu, in 
v tem okviru poudarja, da je treba 
ustrezno upoštevati vprašanja v zvezi s 
subsidiarnostjo in sorazmernostjo;

Or. pt

Predlog spremembe 11
Andrew Duff

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja vedno večje zanimanje 
parlamentov držav članic za ustrezno 
uporabo teh načel pri delu institucij Unije.
To potrjuje tudi dejstvo, da je Evropski 
parlament leta 2011 prejel 77 obrazloženih 
mnenj, v katerih je bilo navedeno, da
zakonodajni akt ni v skladu z načelom 
subsidiarnosti, in 523 drugih prispevkov, ki 
so med drugim kritizirali nespoštovanje 
načela sorazmernosti, medtem ko je leta 
2010 prejel 41 obrazloženih mnenj in 299 
drugih prispevkov;

3. pozdravlja vedno večje zanimanje 
parlamentov držav članic za ustrezno 
uporabo teh načel pri delu institucij Unije.
To potrjuje tudi dejstvo, da je Evropski 
parlament leta 2011 prejel 77 obrazloženih 
mnenj, v katerih je bilo navedeno, da
osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z 
načelom subsidiarnosti, in 523 drugih 
prispevkov glede upravičenosti osnutka 
zakona, medtem ko je leta 2010 prejel 41 
obrazloženih mnenj in 299 drugih 
prispevkov;

Or. en

Predlog spremembe 12
Paulo Rangel

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja vedno večje zanimanje
parlamentov držav članic za ustrezno 
uporabo teh načel pri delu institucij Unije.

3. pozdravlja tesnejše sodelovanje 
nacionalnih parlamentov v okviru 
evropskega zakonodajnega procesa in 
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To potrjuje tudi dejstvo, da je Evropski 
parlament leta 2011 prejel 77 obrazloženih 
mnenj, v katerih je bilo navedeno, da 
zakonodajni akt ni v skladu z načelom 
subsidiarnosti, in 523 drugih prispevkov, 
ki so med drugim kritizirali nespoštovanje 
načela sorazmernosti, medtem ko je leta 
2010 prejel 41 obrazloženih mnenj in 299 
drugih prispevkov;

njihovo vedno večje zanimanje za ustrezno 
uporabo teh načel pri delu institucij Unije.
To potrjuje tudi dejstvo, da je Evropski 
parlament leta 2011 prejel 523 prispevkov, 
od katerih je bilo le 77 obrazloženih 
mnenj, v katerih je bilo navedeno, da 
osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z 
načelom subsidiarnosti, medtem ko je leta 
2010 prejel 299 prispevkov in 41 
obrazloženih mnenj;

Or. pt

Predlog spremembe 13
Carlo Casini

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja vedno večje zanimanje
parlamentov držav članic za ustrezno 
uporabo teh načel pri delu institucij Unije.
To potrjuje tudi dejstvo, da je Evropski 
parlament leta 2011 prejel 77 obrazloženih 
mnenj, v katerih je bilo navedeno, da 
zakonodajni akt ni v skladu z načelom 
subsidiarnosti, in 523 drugih prispevkov, ki 
so med drugim kritizirali nespoštovanje 
načela sorazmernosti, medtem ko je leta 
2010 prejel 41 obrazloženih mnenj in 299 
drugih prispevkov;

3. je seznanjen z vedno večjim 
zanimanjem parlamentov držav članic za 
ustrezno uporabo teh načel pri delu 
institucij Unije. To potrjuje tudi dejstvo, da 
je Evropski parlament leta 2011 prejel 77 
obrazloženih mnenj, v katerih je bilo 
navedeno, da osnutek zakonodajnega akta
ni v skladu z načelom subsidiarnosti, in 
523 drugih prispevkov, ki so med drugim 
kritizirali nespoštovanje načela 
sorazmernosti, medtem ko je leta 2010 
prejel 41 obrazloženih mnenj in 299 drugih 
prispevkov;

Or. it

Predlog spremembe 14
Andrej Plenković

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja vedno večje zanimanje 3. pozdravlja vedno večje zanimanje 
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parlamentov držav članic za ustrezno 
uporabo teh načel pri delu institucij Unije.
To potrjuje tudi dejstvo, da je Evropski 
parlament leta 2011 prejel 77 obrazloženih 
mnenj, v katerih je bilo navedeno, da 
zakonodajni akt ni v skladu z načelom 
subsidiarnosti, in 523 drugih prispevkov, ki 
so med drugim kritizirali nespoštovanje 
načela sorazmernosti, medtem ko je leta 
2010 prejel 41 obrazloženih mnenj in 299 
drugih prispevkov;

parlamentov držav članic za ustrezno 
uporabo teh načel pri delu institucij Unije.
To potrjuje tudi dejstvo, da je Evropski 
parlament leta 2011 prejel 77 obrazloženih 
mnenj, v katerih je bilo navedeno, da 
osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z 
načelom subsidiarnosti, in 523 drugih 
prispevkov, ki so med drugim kritizirali 
nespoštovanje načela sorazmernosti, 
medtem ko je leta 2010 prejel 41 
obrazloženih mnenj in 299 drugih 
prispevkov; Evropski parlament izraža 
pripravljenost nadaljevati in okrepiti vse 
oblike sodelovanja in 
medparlamentarnega dialoga z 
nacionalnimi parlamenti;

Or. hr

Predlog spremembe 15
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. močno poudarja pomen 
parlamentarnega nadzora, tako s strani 
Evropskega parlamenta kot tudi 
nacionalnih parlamentov; priporoča, naj 
imajo nacionalni parlamenti na voljo 
dovolj pomoči, da se jim omogoči 
izvajanje nadzornih nalog; priporoča, naj 
se nacionalnim parlamentom zagotovijo 
smernice, ki jim bodo pomagale pri 
ocenjevanju skladnosti z načelom 
subsidiarnosti;

Or. de

Predlog spremembe 16
Andrew Duff

Osnutek mnenja
Odstavek 4



PE519.763v01-00 10/22 AM\1004530SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da načelo subsidiarnosti 
predstavlja politično smernico pri 
izvajanju pooblastil na ravni Evropske 
unije; obžaluje, da sistem tako ne dopušča 
možnosti za uveljavljanje načela 
subsidiarnosti na sodišču;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 17
Paulo Rangel

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da načelo subsidiarnosti
predstavlja politično smernico pri 
izvajanju pooblastil na ravni Evropske 
unije; obžaluje, da sistem tako ne dopušča 
možnosti za uveljavljanje načela 
subsidiarnosti na sodišču;

4. poudarja, da je Evropsko sodišče v 
skladu s členom 263 PDEU pristojno za 
pregled zakonitosti zakonodajnih aktov z 
vidika skladnosti z načelom subsidiarnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 18
Carlo Casini

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da načelo subsidiarnosti 
predstavlja politično smernico pri izvajanju 
pooblastil na ravni Evropske unije;
obžaluje, da sistem tako ne dopušča 
možnosti za uveljavljanje načela 
subsidiarnosti na sodišču;

4. poudarja, da načelo subsidiarnosti 
predstavlja politično smernico pri izvajanju 
pooblastil na ravni Evropske unije;

Or. it
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Predlog spremembe 19
Paulo Rangel

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. vendar opozarja, da je Sodišče Evropske 
unije na podlagi pogodb pristojno za
kršitve pogodb ali katerega koli pravnega 
pravila, ki se nanaša na njihovo uporabo, in 
da načeli subsidiarnosti in sorazmernosti v 
skladu s Pogodbo o Evropski uniji sodita 
med ta pravila; ugotavlja torej, da sodni 
nadzor nad veljavnostjo aktov Evropske 
unije zajema tudi preverjanje skladnosti s 
tema dvema načeloma;

5. vendar opozarja, da je Sodišče Evropske 
unije na podlagi pogodb pristojno, da 
odloča o tožbah v zvezi s kršitvijo pogodb 
ali katerega koli pravnega pravila, ki se 
nanaša na njihovo uporabo, in da načeli 
subsidiarnosti in sorazmernosti v skladu s 
Pogodbo o Evropski uniji sodita med ta 
pravila; ugotavlja torej, da sodni nadzor 
nad veljavnostjo aktov Evropske unije 
zajema tudi preverjanje skladnosti s tema 
dvema načeloma;

Or. pt

Predlog spremembe 20
Andrew Duff

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. vendar poudarja, da Sodišče pri 
preverjanju skladnosti v zapletenih 
gospodarskih razmerah preglede razlogov 
za ukrepe omejuje na razloge, navedene v 
uvodnih izjavah in obrazložitvah 
zadevnega dokumenta, saj meni, da je 
zakonitost ukrepa, sprejetega v tem 
okviru, sporna le, če je ukrep očitno 
neprimeren glede na cilj, ki ga pristojna 
institucija želi doseči;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 21
Paulo Rangel
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Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. vendar poudarja, da Sodišče pri 
preverjanju skladnosti v zapletenih 
gospodarskih razmerah preglede razlogov 
za ukrepe omejuje na razloge, navedene v 
uvodnih izjavah in obrazložitvah 
zadevnega dokumenta, saj meni, da je 
zakonitost ukrepa, sprejetega v tem okviru, 
sporna le, če je ukrep očitno neprimeren 
glede na cilj, ki ga pristojna institucija želi 
doseči;

6. poudarja, da Sodišče v svoji sodbi z dne 
12. maja 2011 v zadevi Luksemburg proti 
Parlamentu in Svetu (C-176/09) navaja, 
da načelo sorazmernosti „zahteva, da 
morajo biti ukrepi, določeni s pravom 
Unije, primerni za uresničenje legitimnih 
ciljev, ki jim sledi zadevna ureditev, in ne 
smejo prekoračiti okvirov, ki so nujni za 
njihovo doseganje“ in da je „na 
področjih, na katerih ima zakonodajalec 
Unije široka zakonodajna pooblastila“
zakonitost ukrepa, sprejetega v tem okviru, 
sporna le, če je ukrep očitno neprimeren 
glede na cilj, ki ga pristojna institucija želi 
doseči, vendar pa je zakonodajalec Unije 
kljub temu „dolžan svojo izbiro utemeljiti 
z objektivnimi merili“, v okviru presoje 
omejitev, vezanih na različne mogoče 
ukrepe, pa mora „preučiti, ali cilji 
sprejetega ukrepa upravičujejo negativne 
gospodarske posledice, celo znatne, za 
posamezne operaterje“;

Or. pt

Predlog spremembe 22
Andrew Duff

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ugotavlja, da načelo subsidiarnosti, kot 
je izraženo v pogodbah, Evropski uniji 
dovoljuje ukrepanje le, če in kolikor 
države članice ne morejo same zadovoljivo 
doseči ciljev predlaganih ukrepov, kar 
pomeni, da analiza subsidiarnosti do 
določene stopnje obsega tudi analizo 
sorazmernosti in da se obe načeli 
funkcionalno dopolnjujeta;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 23
Paulo Rangel

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ugotavlja, da načelo subsidiarnosti, kot 
je izraženo v pogodbah, Evropski uniji 
dovoljuje ukrepanje le, če in kolikor države 
članice ne morejo same zadovoljivo doseči
ciljev predlaganih ukrepov, kar pomeni, da 
analiza subsidiarnosti do določene stopnje 
obsega tudi analizo sorazmernosti in da se 
obe načeli funkcionalno dopolnjujeta;

7. ugotavlja, da načelo subsidiarnosti, kot 
je izraženo v pogodbah, Evropski uniji 
dovoljuje ukrepanje na področjih, ki niso v 
njeni izključni pristojnosti, le, „če in 
kolikor države članice ciljev predlaganih 
ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči na 
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, 
temveč se zaradi obsega ali učinkov 
predlaganih ukrepov lažje dosežejo na 
ravni Unije“, kar pomeni, da analiza 
subsidiarnosti do določene stopnje obsega 
tudi analizo sorazmernosti in da se obe 
načeli funkcionalno dopolnjujeta. meni, da 
lahko subsidiarnost kot objektivno pravno 
načelo, povezano s konceptom ustrezne 
ravni ukrepanja, privede do širitve 
dejavnosti Unije v okviru njenih 
pristojnosti, kadar tako zahtevajo 
okoliščine, in nasprotno, do omejitve ali 
zmanjšanja zadevnega ukrepanja, ko to ni 
več upravičeno;

Or. pt

Predlog spremembe 24
Carlo Casini

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ugotavlja, da načelo subsidiarnosti, kot 
je izraženo v pogodbah, Evropski uniji 
dovoljuje ukrepanje le, če in kolikor države 
članice ne morejo same zadovoljivo doseči

7. ugotavlja, da načelo subsidiarnosti, kot 
je izraženo v pogodbah, Evropski uniji 
dovoljuje ukrepanje le, „če in kolikor 
države članice ciljev predlaganih ukrepov
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ciljev predlaganih ukrepov, kar pomeni, da
analiza subsidiarnosti do določene stopnje 
obsega tudi analizo sorazmernosti in da se 
obe načeli funkcionalno dopolnjujeta;

ne morejo zadovoljivo doseči“, medtem ko 
v skladu z načelom sorazmernosti ukrepi 
Unije vsebinsko in formalno ne smejo 
presegati tistega, kar je potrebno za 
doseganje ciljev Pogodb; opozarja, da sta 
subsidiarnost in sorazmernost tesno 
povezani, vendar ločeni: medtem ko se 
prva nanaša na ustreznost ukrepanja 
Unije na področjih, ki niso v njeni 
izključni pristojnosti, se druga nanaša na 
sorazmernost med sredstvi in cilji, ki jih je 
določil zakonodajalec, in je splošno 
pravilo, ki ureja izvajanje pristojnosti 
Unije; ugotavlja, da mora presoja 
sorazmernosti v zvezi z osnutkom 
zakonodajnega akta logično slediti presoji
subsidiarnosti, hkrati pa preverjanje 
subsidiarnosti ne bi bilo dovolj učinkovito 
v odsotnosti preverjanja sorazmernosti;

Or. it

Predlog spremembe 25
Andrew Duff

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. obžaluje, da je Komisija leta 2011 
prejela le malo število parlamentarnih 
vprašanj (32 od več kot 12 000) o 
problemih v zvezi s skladnostjo z načeloma 
subsidiarnosti in sorazmernosti, in 
poslance poziva, naj pogosteje uporabljajo 
to orodje parlamentarnega nadzora;

8. ugotavlja, da je Komisija leta 2011 
prejela le malo število parlamentarnih 
vprašanj (32 od več kot 12 000) o 
problemih v zvezi s skladnostjo z načeloma 
subsidiarnosti in sorazmernosti;

Or. en

Predlog spremembe 26
Paulo Rangel



AM\1004530SL.doc 15/22 PE519.763v01-00

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. obžaluje, da je Komisija leta 2011 
prejela le malo število parlamentarnih 
vprašanj (32 od več kot 12 000) o 
problemih v zvezi s skladnostjo z načeloma 
subsidiarnosti in sorazmernosti, in 
poslance poziva, naj pogosteje uporabljajo 
to orodje parlamentarnega nadzora;

8. ugotavlja, da je Komisija leta 2011 
prejela le malo število parlamentarnih 
vprašanj (32 od več kot 12 000) o 
problemih v zvezi s skladnostjo z načeloma 
subsidiarnosti in sorazmernosti;

Or. pt

Predlog spremembe 27
Carlo Casini

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. obžaluje, da je Komisija leta 2011 
prejela le malo število parlamentarnih 
vprašanj (32 od več kot 12 000) o 
problemih v zvezi s skladnostjo z načeloma 
subsidiarnosti in sorazmernosti, in 
poslance poziva, naj pogosteje uporabljajo
to orodje parlamentarnega nadzora;

8. ugotavlja, da je Komisija leta 2011 
prejela le malo število parlamentarnih 
vprašanj (32 od več kot 12 000) o 
problemih v zvezi s skladnostjo z načeloma 
subsidiarnosti in sorazmernosti, kar kaže, 
da je zelo malo nacionalnih parlamentov 
uporabilo to orodje parlamentarnega 
nadzora;

Or. it

Predlog spremembe 28
Andrew Duff

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je leta 2011 Komisija 
prejela 64 obrazloženih mnenj v smislu 
Protokola št. 2 o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti, kar 
predstavlja znatno povečanje v primerjavi 
z letom 2010; vendar opozarja, da ni bilo v 

9. vendar ugotavlja, da ni bilo v zvezi z 
nobenim predlogom Komisije predloženo 
dovolj veliko število obrazloženih mnenj, 
da bi se v skladu s Protokolom sprožil 
postopek z rumenim ali oranžnim 
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zvezi z nobenim predlogom Komisije 
predloženo dovolj veliko število 
obrazloženih mnenj, da bi se v skladu s 
Protokolom sprožil postopek z rumenim ali 
oranžnim kartonom;

kartonom;

(Prenos v odstavek 3a (novo))

Or. en

Predlog spremembe 29
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je leta 2011 Komisija 
prejela 64 obrazloženih mnenj v smislu 
Protokola št. 2 o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti, kar 
predstavlja znatno povečanje v primerjavi z 
letom 2010; vendar opozarja, da ni bilo v 
zvezi z nobenim predlogom Komisije 
predloženo dovolj veliko število 
obrazloženih mnenj, da bi se v skladu s 
Protokolom sprožil postopek z rumenim ali 
oranžnim kartonom;

9. poudarja, da je leta 2011 Komisija 
prejela 64 obrazloženih mnenj v smislu 
Protokola št. 2 o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti, kar 
predstavlja znatno povečanje v primerjavi z 
letom 2010; vendar opozarja, da v tem 
obdobju poročanja ni bilo v zvezi z 
nobenim predlogom Komisije predloženo 
dovolj veliko število obrazloženih mnenj, 
da bi se v skladu s Protokolom sprožil 
postopek z rumenim ali oranžnim 
kartonom;

Or. de

Predlog spremembe 30
Paulo Rangel

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je leta 2011 Komisija 
prejela 64 obrazloženih mnenj v smislu 
Protokola št. 2 o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti, kar 
predstavlja znatno povečanje v primerjavi z 

9. poudarja, da je leta 2011 Komisija 
prejela 64 obrazloženih mnenj v smislu 
Protokola št. 2 o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti, kar 
predstavlja znatno povečanje v primerjavi z 
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letom 2010; vendar opozarja, da ni bilo v 
zvezi z nobenim predlogom Komisije 
predloženo dovolj veliko število 
obrazloženih mnenj, da bi se v skladu s 
Protokolom sprožil postopek z rumenim ali 
oranžnim kartonom;

letom 2010; ugotavlja pa, da je teh 64 
obrazloženih mnenj le 10 % od skupaj 622 
mnenj, ki so jih Komisiji leta 2011 
posredovali nacionalni parlamenti v 
okviru zadevnega političnega dialoga; 
opozarja tudi, da ni bilo v zvezi z nobenim 
predlogom Komisije predloženo dovolj 
veliko število obrazloženih mnenj, da bi se 
v skladu s Protokolom sprožil postopek z 
rumenim ali oranžnim kartonom;

Or. pt

Predlog spremembe 31
Carlo Casini

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je leta 2011 Komisija 
prejela 64 obrazloženih mnenj v smislu 
Protokola št. 2 o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti, kar 
predstavlja znatno povečanje v primerjavi z 
letom 2010; vendar opozarja, da ni bilo v 
zvezi z nobenim predlogom Komisije
predloženo dovolj veliko število 
obrazloženih mnenj, da bi se v skladu s 
Protokolom sprožil postopek z rumenim ali 
oranžnim kartonom;

9. poudarja, da je leta 2011 Komisija 
prejela 64 obrazloženih mnenj v smislu 
Protokola št. 2 o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti, kar 
predstavlja znatno povečanje v primerjavi z 
letom 2010; vendar opozarja, da v letu 
2011 ni bilo v zvezi z nobenim predlogom
zakonodajnega akta predloženo dovolj 
veliko število obrazloženih mnenj, da bi se 
v skladu s Protokolom sprožil postopek z 
rumenim ali oranžnim kartonom; ugotavlja 
pa, da je bil 22. maja 2012 prvič sprožen 
postopek z rumenim kartonom zaradi 
predloga Komisije (Predlog uredbe Sveta 
o uveljavljanju pravice do kolektivnih 
ukrepov v okviru svobode ustanavljanja in 
svobode opravljanja storitev, tj. predlog 
uredbe „Monti II“); poudarja, da je 
Komisija predlog umaknila, ne zato, ker 
bi menila, da je bilo kršeno načelo 
subsidiarnosti, ampak zato, ker je 
ugotovila, da predlog za sprejetje verjetno 
ne bi dobil dovolj politične podpore v 
Evropskem parlamentu in Svetu;

Or. it
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Predlog spremembe 32
Carlo Casini

Osnutek mnenja
Odstavek 9 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

meni, da je treba pripraviti mehanizem za 
preverjanje načela subsidiarnosti in ga 
začeti uporabljati kot pomemben 
instrument za sodelovanje med evropskimi 
in nacionalnimi institucijami; z 
zadovoljstvom ugotavlja, da se ta 
instrument v praksi uporablja kot sistem 
za komunikacijo in kooperativen dialog 
med različnimi institucionalnimi ravnmi 
znotraj evropskega sistema z več ravnmi;

Or. it

Predlog spremembe 33
Paulo Rangel

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. zaskrbljeno ugotavlja, da nekatera 
obrazložena mnenja nacionalnih 
parlamentov opozarjajo, da je v številnih 
zakonodajnih predlogih Komisije 
utemeljitev subsidiarnosti nezadostna ali 
pa je sploh ni;

Or. pt

Predlog spremembe 34
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. priporoča, naj se razišče, zakaj 
nacionalni parlamenti predložijo tako 
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malo formalnih, obrazloženih mnenj, in 
naj se ugotovi, ali je to posledica dejstva, 
da vse strani spoštujejo načelo 
subsidiarnosti, ali dejstva, da nacionalni 
parlamenti niso sposobni uveljavljati tega 
načela zaradi pomanjkanja sredstev ali 
kratkih rokov; želi, da bi Evropska 
komisija analizirala stanje;

Or. de

Predlog spremembe 35
Paulo Rangel

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. opozarja, da morajo evropske 
institucije nacionalnim parlamentom 
omogočiti nadzor zakonodajnih predlogov 
tako, da zagotovijo, da Komisija predloži 
podrobne in izčrpne obrazložitve svojih 
zakonodajnih odločitev v zvezi s 
subsidiarnostjo in sorazmernostjo v 
skladu s členom 5 Protokola št. 2 k 
Pogodbi o delovanju Evropske unije; 

Or. pt

Predlog spremembe 36
Paulo Rangel

Osnutek mnenja
Odstavek 9 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9c. v zvezi s tem tudi ugotavlja, da je bil 
sedanji časovni okvir, ki ga imajo 
nacionalni parlamenti na voljo za 
preverjanje subsidiarnosti in 
sorazmernosti, pogosto nezadosten;

Or. pt
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Predlog spremembe 37
Paulo Rangel

Osnutek mnenja
Odstavek 9 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9d. poudarja, da so evropske institucije 
odgovorne, da zagotovijo jasno in 
razumljivo zakonodajo, ki državljanom in 
podjetjem ne nalaga nepotrebnih 
upravnih bremen;

Or. pt

Predlog spremembe 38
Paulo Rangel

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. opozarja, da se v nekaterih državah 
članicah, kot sta Združeno kraljestvo in 
Nizozemska, širi zaskrbljenost, da se 
institucije Evropske unije mešajo v 
preveliko število domačih vprašanj.

črtano

Or. pt

Predlog spremembe 39
Andrew Duff

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. opozarja, da se v nekaterih državah 
članicah, kot sta Združeno kraljestvo in 
Nizozemska, širi zaskrbljenost, da se
institucije Evropske unije mešajo v 
preveliko število domačih vprašanj.

10. opozarja, da je v nekaterih državah 
članicah prisotna zaskrbljenost, da se
zakonodaja EU vmešava v vprašanja, ki bi 
jih bilo zaradi njihovega obsega najbolje 
prepustiti državam članicam; zato želi 
pohvaliti izjavo predsednika Barrosa iz 
njegovega govora o stanju v Uniji, da 
„EU mora velikim zadevam posvečati 
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veliko časa, malim pa malo“.

Or. en

Predlog spremembe 40
Anneli Jäätteenmäki,

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. opozarja, da se v nekaterih državah 
članicah, kot sta Združeno kraljestvo in 
Nizozemska, širi zaskrbljenost, da se 
institucije Evropske unije mešajo v 
preveliko število domačih vprašanj.

10. opozarja, da se v mnogih državah 
članicah, kot sta Združeno kraljestvo in 
Nizozemska, širi zaskrbljenost, da se 
institucije Evropske unije vmešavajo v 
preveliko število domačih vprašanj.

Or. fi

Predlog spremembe 41
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. opozarja, da se v nekaterih državah 
članicah, kot sta Združeno kraljestvo in 
Nizozemska, širi zaskrbljenost, da se 
institucije Evropske unije mešajo v 
preveliko število domačih vprašanj.

10. opozarja, da se v nekaterih državah 
članicah, kot sta Združeno kraljestvo in 
Nizozemska, širi zaskrbljenost, da se 
institucije Evropske unije vmešavajo v 
preveliko število domačih vprašanj.

Or. de

Predlog spremembe 42
Andrej Plenković

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. opozarja, da se v nekaterih državah 
članicah, kot sta Združeno kraljestvo in 
Nizozemska, širi zaskrbljenost, da se 
institucije Evropske unije mešajo v 

10. opozarja, da so v nekaterih državah 
članicah (kot sta Združeno kraljestvo in 
Nizozemska), nekatere politične stranke 
izrazile zaskrbljenost, da se institucije 
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preveliko število domačih vprašanj. Evropske unije vmešavajo v preveliko 
število domačih vprašanj. V zvezi s tem je 
potrebna učinkovita komunikacijska 
strategija EU za obveščanje državljanov o 
vlogi in pristojnostih EU. 

Or. hr

Predlog spremembe 43
Carlo Casini

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. opozarja, da se v nekaterih državah 
članicah, kot sta Združeno kraljestvo in 
Nizozemska, širi zaskrbljenost, da se 
institucije Evropske unije mešajo v 
preveliko število domačih vprašanj.

10. Ugotavlja, da bi bilo treba zaradi večje 
demokratične legitimnosti več pozornosti 
nameniti sistemu zgodnjega opozarjanja.

Or. it


