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Predlog spremembe 1
Alain Lamassoure

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. 
julija 2013 o izboljšavi praktičnih 
dogovorov za izvedbo evropskih volitev 
leta 20141;
__________
1P7-TA(2013)0323.

Or. fr

Predlog spremembe 2
Gerald Häfner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika, – ob upoštevanju členov 48, 110 in 127
Poslovnika,

Or. en

Predlog spremembe 3
Andrew Duff

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je Evropski svet z Lizbonsko 
pogodbo dobil status evropske institucije,
ne da bi se njegova vloga spremenila: v 
skladu s členom 15(1) Pogodbe o 
Evropski uniji „Evropski svet daje Uniji 

A. ker je Evropski svet z Lizbonsko 
pogodbo dobil status evropske institucije, 
da bi Uniji „[dajal] potrebne spodbude za 
njen razvoj in zanj [opredeljeval] splošne 
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potrebne spodbude za njen razvoj in zanj
opredeljuje splošne politične usmeritve in 
prednostne cilje. Ne opravlja zakonodajne 
funkcije.“

politične usmeritve in prednostne cilje“;

Or. en

Predlog spremembe 4
Jo Leinen

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se Parlament popolnoma zaveda 
neodvisnosti Evropskega sveta in njegove 
pomembne vloge, ki izhaja iz pogodb; tega 
ne namerava postaviti pod vprašaj;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 5
Andrew Duff

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se Parlament popolnoma zaveda 
neodvisnosti Evropskega sveta in njegove 
pomembne vloge, ki izhaja iz pogodb; tega 
ne namerava postaviti pod vprašaj;

B. ker ima Evropski svet posebne funkcije 
na področju skupne zunanje in varnostne 
politike, pri imenovanju predsednika 
Komisije, pri izvedbenih odločitvah v 
okviru postopkov okrepljenega 
sodelovanja in  postopkov s 
premostitvenimi klavzulami, pri določanju 
smernic gospodarske politike in politike 
zaposlovanja, v vlogi razsodnika v 
primerih blokade v Svetu ministrov, v 
postopkih v zvezi s kršitvijo temeljnih 
pravic, pri širitvah ter pri spremembah
Pogodb;

Or. en
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Predlog spremembe 6
Gerald Häfner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se Parlament popolnoma zaveda 
neodvisnosti Evropskega sveta in njegove
pomembne vloge, ki izhaja iz pogodb; tega 
ne namerava postaviti pod vprašaj;

B. ker se Parlament popolnoma zaveda 
neodvisnosti Evropskega sveta in njegove 
vloge, ki izhaja iz Pogodb;

Or. en

Predlog spremembe 7
Andrew Duff

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker se je vloga Evropskega sveta zaradi 
krize precej povečala: več izrednih sej, 
obravnava zadev običajno na ministrski 
ravni; ker ima predsednik Evropskega 
sveta vlogo predlagatelja, največkrat 
skupaj s podobnimi predstavniki drugih 
institucij, in je zato glavni pogajalec v 
imenu držav članic za zadeve, katerih 
pravno veljavni prevod se po Lizbonski 
pogodbi sprejme s soodločanjem;

C. ker se je vloga Evropskega sveta zaradi 
krize precej povečala: več izrednih sej, 
obravnava zadev, ki jih je običajno
obravnaval Svet ministrov; ker je Evropski 
svet v zvezi s tem prekršil ključno odredbo 
Pogodb, v skladu s katero ne opravlja 
zakonodajne funkcije; ker ima predsednik 
Evropskega sveta vlogo predlagatelja, 
največkrat skupaj s podobnimi predstavniki 
drugih institucij, in je zato glavni pogajalec 
v imenu držav članic za zadeve, katerih 
pravna uveljavitev se po Lizbonski 
pogodbi izvaja s soodločanjem;
(Tretji del uvodne izjave C se premakne v 
uvodno izjavo Cd (novo).)

Or. en
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Predlog spremembe 8
Andrew Duff

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker skušnjava za voditelje držav ali 
vlad, da posežejo po medvladnih sredstvih, 
ogroža „metodo Skupnosti“ in je v 
nasprotju s Pogodbami;

Or. en

Predlog spremembe 9
Gerald Häfner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker se bodo za okrepitev demokratične 
legitimnosti in odgovornosti Evropskega 
sveta izvajali ukrepi ustreznega 
parlamentarnega nadzora;

Or. en

Predlog spremembe 10
Andrew Duff

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker so člani Evropskega sveta na 
podlagi Lizbonske pogodbe individualno 
odgovorni svojim nacionalnim 
parlamentom, kolektivno pa so odgovorni 
samo sebi, in ker sedanji predsednik 
Evropskega sveta zanika, da bi bil 
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odgovoren Evropskemu parlamentu; ker 
ti pogoji razkrivajo očiten demokratični 
primanjkljaj;

Or. en

Predlog spremembe 11
Andrew Duff

Predlog resolucije
Uvodna izjava Cc (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cc. ker vloga predsednika Evropske 
komisije kot člana Evropskega sveta 
vzbuja negotovost, saj sodeluje pri 
sprejemanju odločitev, ki so lahko v 
nasprotju z odločitvami kolegija;

Or. en

Predlog spremembe 12
Andrew Duff

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je predsednik Van Rompuy v 
dogovoru z organi Parlamenta in zlasti z 
izmenjavo pisem skušal kar najbolje 
upoštevati zahteve po obveščanju in 
preglednosti: sestal se je s predsedniki 
odborov, poročevalci ali predstavniki 
Parlamenta glede več pomembnih zadev;
odgovoril je na pisna vprašanja; redno je 
poročal o zasedanjih Evropskega sveta in 
imel številne stike s predsedniki skupin; 

D. ker je predsednik Van Rompuy v 
dogovoru z organi Parlamenta in zlasti z 
izmenjavo pisem skušal kar najbolje 
upoštevati zahteve po obveščanju in 
preglednosti: sestal se je s predsedniki 
odborov, poročevalci ali predstavniki 
Parlamenta glede več pomembnih zadev;
redno je poročal o zasedanjih Evropskega 
sveta in imel številne stike s predsedniki 
skupin;

Or. en
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Predlog spremembe 13
Gerald Häfner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je predsednik Van Rompuy v 
dogovoru z organi Parlamenta in zlasti z 
izmenjavo pisem skušal kar najbolje 
upoštevati zahteve po obveščanju in 
preglednosti: sestal se je s predsedniki 
odborov, poročevalci ali predstavniki 
Parlamenta glede več pomembnih zadev;
odgovoril je na pisna vprašanja; redno je 
poročal o zasedanjih Evropskega sveta in 
imel številne stike s predsedniki skupin;

D. ker je predsednik Van Rompuy v 
dogovoru z organi Parlamenta in zlasti z 
izmenjavo pisem skušal kar najbolje 
upoštevati zahteve po obveščanju in 
preglednosti: sestal se je s predsedniki 
odborov, poročevalci ali predstavniki 
Parlamenta glede več pomembnih zadev;
odgovoril je na pisna vprašanja; redno je 
poročal o zasedanjih Evropskega sveta
razširjeni konferenci predsednikov in imel 
številne stike s predsedniki skupin;

Or. en

Predlog spremembe 14
Jo Leinen
Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker mora takšna praksa postati uradna, 
da bo zgled za prihodnost; poleg tega se 
mora izboljšati, ker: je Evropski svet glede 
patentnega sistema Evropske unije 
postavil pod vprašaj zakonodajni 
sporazum med Parlamentom in Svetom; 
se je Evropski svet glede gospodarskega 
upravljanja ponovno pogajal o določbah, 
ki so že postale splošno veljavne s prejšnjo 
uredbo; je Evropski svet glede evropske 
agencije za bančni nadzor z enoletnim 
razmikom zaporedoma sprejel nasprotni 
stališči, čemur bi se lahko izognil z 
boljšim upoštevanjem stališča 
Parlamenta; ker je večletni finančni okvir 
za obdobje 2014-2020 omogočil pravcati 

E. ker bi morala takšna praksa postati 
uradna;
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zakonodajni zastoj: s pravnega vidika 
potrebno soglasje v Svetu je bilo možno 
samo s predhodno sprejetimi odločitvami 
o nekaterih pomembnih političnih 
odločitvah o zakonodajnih predpisih glede 
politik, ki bi jih bilo treba financirati, kar 
je na teh področjih zmanjšalo vlogo 
Parlamenta pri spremembah sekundarnih 
določb;

Or. de

Predlog spremembe 15
Gerald Häfner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker mora takšna praksa postati uradna, 
da bo zgled za prihodnost; poleg tega se 
mora izboljšati, ker: je Evropski svet glede 
patentnega sistema Evropske unije postavil 
pod vprašaj zakonodajni sporazum med 
Parlamentom in Svetom; se je Evropski 
svet glede gospodarskega upravljanja 
ponovno pogajal o določbah, ki so že 
postale splošno veljavne s prejšnjo uredbo;
je Evropski svet glede evropske agencije za 
bančni nadzor z enoletnim razmikom 
zaporedoma sprejel nasprotni stališči, 
čemur bi se lahko izognil z boljšim 
upoštevanjem stališča Parlamenta; ker je 
večletni finančni okvir za obdobje 2014-
2020 omogočil pravcati zakonodajni 
zastoj: s pravnega vidika potrebno soglasje 
v Svetu je bilo možno samo s predhodno 
sprejetimi odločitvami o nekaterih 
pomembnih političnih odločitvah o
zakonodajnih predpisih glede politik, ki bi 
jih bilo treba financirati, kar je na teh 
področjih zmanjšalo vlogo Parlamenta pri 
spremembah sekundarnih določb;

E. ker bi se morala takšna praksa poleg 
tega izboljšati, ker: je Evropski svet glede 
patentnega sistema Evropske unije postavil 
pod vprašaj zakonodajni sporazum med 
Parlamentom in Svetom; se je Evropski 
svet glede gospodarskega upravljanja 
ponovno pogajal o določbah, ki so že 
postale splošno veljavne s prejšnjo uredbo;
je Evropski svet glede evropske agencije za 
bančni nadzor z enoletnim razmikom 
zaporedoma sprejel nasprotujoči si stališči, 
čemur bi se lahko izognil z boljšim 
upoštevanjem stališča Parlamenta; ker so 
pogajanja o večletnem finančnem okviru
za obdobje 2014–2020 povzročila pravcati 
zakonodajni zastoj: s pravnega vidika 
potrebno soglasje v Svetu je bilo možno 
samo s predhodno sprejetimi nekaterimi 
pomembnimi političnimi odločitvami o 
zakonodajnih predpisih glede politik, ki bi 
jih bilo treba financirati, kar je na teh 
področjih zmanjšalo vlogo Parlamenta na 
spreminjanje sekundarnih določb;

Or. en
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Predlog spremembe 16
Jo Leinen

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ea (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je Evropski svet prekoračil 
pooblastila, ki so mu s Pogodbami 
dodeljena v okviru evropske 
institucionalne strukture, na primer s 
postavljanjem zakonodajnega dogovora 
med Evropskim parlamentom in Svetom o 
evropskem patentnem sistemu pod vprašaj 
ter s ponovnimi pogajanji o določbah v 
zvezi z gospodarskim upravljanjem, ki so 
na podlagi uredbe že začele veljati; ker je 
Evropski svet v roku enega leta sprejel dve 
nasprotujoči si stališči o bančnem 
nadzornem organu; ker je večletni 
finančni okvir za obdobje 2014–2020 
povzročil pravcati zakonodajni zastoj: s 
pravnega vidika potrebno soglasje v Svetu 
je bilo možno samo s predhodno 
sprejetimi nekaterimi pomembnimi 
političnimi odločitvami o zakonodajnih 
predpisih glede politik, ki bi jih bilo treba 
financirati, kar je na teh področjih 
zmanjšalo vlogo Parlamenta na 
spreminjanje sekundarnih določb;

Or. de

Predlog spremembe 17
Andrew Duff

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je glede teh vprašanj, ki so po F. ker je glede teh vprašanj, ki so po 
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definiciji najpomembnejša, odsotnost 
uradnega dialoga med Parlamentom in 
Evropskim svetom Parlamentu preprečila, 
da bi popolnoma opravljal svojo vlogo 
sozakonodajalca, kot izhaja iz pogodb; ker 
se je pogosto zgodilo, da uradni 
sogovorniki predstavnikov Parlamenta niso 
mogli zares vključiti vlad; ker imata 
predsednik Sveta in Svet za splošne 
zadeve1 , ki sta teoretično zadolžena za 
organizacijo zasedanj Evropskega sveta, 
samo obrobno, protokolarno vlogo; ker 
politični pomen kljub večjemu interesu za 
uvodni nastop predsednika Evropskega 
parlamenta na začetku zasedanja
Evropskega sveta ostaja omejen;

definiciji najpomembnejša, odsotnost 
uradnega dialoga med Parlamentom in 
Evropskim svetom Parlamentu preprečila, 
da bi popolnoma opravljal svojo vlogo 
sozakonodajalca, kot izhaja iz pogodb; ker 
se je pogosto zgodilo, da uradni 
sogovorniki predstavnikov Parlamenta niso 
mogli zares vključiti vlad; ker je vse bolj 
očitno, da imata predsednik Sveta in Svet 
za splošne zadeve2 , ki teoretično ostajata
zadolžena za organizacijo zasedanj 
Evropskega sveta, samo obrobno ali 
tehnično vlogo; ker je politični pomen
tradicionalnega uvodnega nastopa
predsednika Evropskega parlamenta na 
začetku zasedanj Evropskega sveta le
omejen;
(Zadnji del uvodne izjave bi bilo treba 
prenesti na konec uvodne izjave Fa 
(novo).)

Or. en

Predlog spremembe 18
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je glede teh vprašanj, ki so po 
definiciji najpomembnejša, odsotnost 
uradnega dialoga med Parlamentom in 
Evropskim svetom Parlamentu preprečila, 
da bi popolnoma opravljal svojo vlogo 
sozakonodajalca, kot izhaja iz pogodb; ker 
se je pogosto zgodilo, da uradni 
sogovorniki predstavnikov Parlamenta niso 
mogli zares vključiti vlad; ker imata 
predsednik Sveta in Svet za splošne 
zadeve, ki sta teoretično zadolžena za 
organizacijo zasedanj Evropskega sveta, 

F. ker je glede teh vprašanj, ki so po 
definiciji najpomembnejša, odsotnost 
uradnega dialoga med Parlamentom in 
Evropskim svetom Parlamentu preprečila, 
da bi popolnoma opravljal svojo vlogo 
sozakonodajalca, kot izhaja iz pogodb; ker
Svet pogosto neupravičeno zamuja s 
pogajanji o ključnih vprašanjih; ker se je 
pogosto zgodilo, da uradni sogovorniki 
predstavnikov Parlamenta niso mogli zares 
vključiti vlad, s predstavitvijo stališč 
nacionalnih vlad in razpravo o njih pa se 

                                               
1 Glej člen 16 Pogodbe o Evropski uniji.
2 Glej člen 16 Pogodbe o Evropski uniji.
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samo obrobno, protokolarno vlogo; ker 
politični pomen kljub večjemu interesu za 
uvodni nastop predsednika Evropskega 
parlamenta na začetku zasedanja 
Evropskega sveta ostaja omejen;

pogosto brez potrebe odlaša; ker imata 
predsednik Sveta in Svet za splošne 
zadeve, ki sta teoretično zadolžena za 
organizacijo zasedanj Evropskega sveta, 
samo obrobno, protokolarno vlogo; ker 
politični pomen uvodnega nastopa
predsednika Evropskega parlamenta na 
začetku zasedanja Evropskega sveta kljub 
večjemu interesu zanj ostaja omejen;

Or. el

Predlog spremembe 19
Jo Leinen

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je glede teh vprašanj, ki so po 
definiciji najpomembnejša, odsotnost 
uradnega dialoga med Parlamentom in 
Evropskim svetom Parlamentu preprečila, 
da bi popolnoma opravljal svojo vlogo 
sozakonodajalca, kot izhaja iz pogodb; ker 
se je pogosto zgodilo, da uradni 
sogovorniki predstavnikov Parlamenta niso 
mogli zares vključiti vlad; ker imata 
predsednik Sveta in Svet za splošne 
zadeve, ki sta teoretično zadolžena za 
organizacijo zasedanj Evropskega sveta, 
samo obrobno, protokolarno vlogo; ker 
politični pomen kljub večjemu interesu za 
uvodni nastop predsednika Evropskega 
parlamenta na začetku zasedanja 
Evropskega sveta ostaja omejen;

F. ker je glede teh vprašanj, ki so po 
definiciji najpomembnejša, Evropski svet
Parlamentu preprečil, da bi popolnoma 
opravljal svojo vlogo sozakonodajalca, kot 
izhaja iz pogodb; ker se je pogosto zgodilo, 
da uradni sogovorniki predstavnikov 
Parlamenta niso mogli zares vključiti vlad;
ker imata predsednik Sveta in Svet za 
splošne zadeve, ki sta teoretično zadolžena 
za organizacijo zasedanj Evropskega sveta, 
samo obrobno, protokolarno vlogo; ker 
politični pomen uvodnega nastopa
predsednika Evropskega parlamenta na 
začetku zasedanja Evropskega sveta kljub 
večjemu interesu zanj ostaja omejen;

Or. de

Predlog spremembe 20
Andrew Duff

Predlog resolucije
Uvodna izjava Fa (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker Evropski parlament ne more 
povabiti predsednika Evropskega sveta k 
razpravi pred zasedanji Evropskega sveta; 
ker se Evropski parlament ne organizira 
dobro za razprave, na katerih predsednik 
poroča po zasedanjih Evropskega sveta; 

Or. en

Predlog spremembe 21
Andrew Duff

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker Parlament ni vedno poskrbel, da bi 
svoja stališča predstavil Evropskemu 
svetu, katerega dnevni red je bil znan že 
veliko prej;

G. ker je vseeno dobrodošlo, da želi vse 
več voditeljev vlad držav članic EU o 
prihodnosti Evrope razpravljati v okviru 
Evropskega parlamenta;

Or. en

Predlog spremembe 22
Andrew Duff

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ga (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker delovanje Sveta ministrov zbuja 
resne pomisleke in ker kaže, da niti 
Evropski svet niti predsedovanje po 
načelu rotacije v njegovo delo ne moreta 
vnesti želenih standardov v zvezi s 
hitrostjo izvajanja, strategijo, 
doslednostjo, usklajenostjo ali 
preglednostjo; ker takšne pomanjkljivosti 
v drugem domu zakonodajalca škodujejo 
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sprejemanju zakonodaje Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 23
Jo Leinen

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ga (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker se je načelo rotacije pri 
predsedovanju Evropski uniji izkazalo za 
pomanjkljivo, saj se zaradi spremembe 
predsedstva vsakih šest mesecev odlaša s 
sprejetjem ključnih zakonodajnih aktov, 
trojka, ki jo sestavlja predhodno, sedanje 
in naslednje predsedstvo, ne zagotavlja 
kontinuitete dela Sveta Evropske unije v 
zadostni meri, države članice pa niso 
vedno ustrezno pripravljene na upravne in 
politične naloge, ki jih zahteva prevzem 
predsedovanja;

Or. de

Predlog spremembe 24
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ga (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker se pred izmenjavo političnih 
stališč o dejavnostih in postopkih z 
zakonodajno razsežnostjo zvrstijo tehnični 
sestanki med sozakonodajalci, ki bi, 
namesto da so formalne narave, morali 
pripeljati do praktičnih rezultatov, da bi 
lahko hitro in učinkovito pripravili 
politični postopek;

Or. el
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Predlog spremembe 25
Alain Lamassoure

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ga (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker bo člen 17(7) Pogodbe o Evropski 
uniji prvič veljal po prihodnjih evropskih 
volitvah; ker je namen te ključne določbe, 
da lahko predsednika Komisije izvolijo 
državljani z glasovanjem za svoje poslance 
v Evropskem parlamentu, kar je v skladu 
s parlamentarnim sistemom; ker je ta 
rezultat mogoče doseči samo, če bodo 
evropske politične stranke, Evropski 
parlament in Svet delovali v skladu s tem 
duhom in s svojimi odgovornostmi, zlasti v 
okviru pogajanj, katerih cilj je izvajanje 
Izjave št. 11, priložene Lizbonski pogodbi;

Or. fr

Predlog spremembe 26
Jo Leinen

Predlog resolucije
Uvodna izjava Gb (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker vsaka država članica ob sedanjih 
28 državah članicah prevzame 
predsedstvo Sveta Evropske unije po 
načelu rotacije komaj vsakih 14 let;

Or. de

Predlog spremembe 27
Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

- 1. poziva, naj se v naslednji konvenciji 
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temeljito ponovno razmisli o vlogah 
Evropskega sveta in Sveta ministrov v 
upravljanju Unije, kot je določeno v 
Lizbonski pogodbi, vključno z vlogo 
njunih predsedstev, sodelovanjem med 
njima ter njunimi odnosi z Evropskim 
parlamentom in Evropsko komisijo;

Or. en

Predlog spremembe 28
Zita Gurmai

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ocenjuje, da je glede na štiriletne 
izkušnje potrebna formalizacija delovnih 
stikov med Evropskim svetom in 
Parlamentom: lahko je v obliki skupne 
izjave ali izmenjave pisem;

1. ocenjuje, da je glede na štiriletne 
izkušnje potrebna formalizacija delovnih 
stikov med Evropskim svetom in 
Parlamentom: lahko je v obliki skupne 
izjave ali izmenjave pisem; poudarja, da bi 
morala vsaka morebitna naslednja 
sprememba Pogodb odražati posledice 
tega razvoja vloge Sveta in njegovih 
delovnih stikov z Evropskim 
parlamentom;

Or. en

Predlog spremembe 29
Gerald Häfner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ocenjuje, da je glede na štiriletne 
izkušnje potrebna formalizacija delovnih 
stikov med Evropskim svetom in 
Parlamentom: lahko je v obliki skupne 

1. ocenjuje, da je glede na štiriletne 
izkušnje potrebna formalizacija delovnih 
stikov med Evropskim svetom in 
Parlamentom: zato poziva k sklenitvi 
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izjave ali izmenjave pisem; medinstitucionalnega sporazuma med 
Evropskim parlamentom in Evropskim 
svetom;

Or. en

Predlog spremembe 30
Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ocenjuje, da je glede na štiriletne 
izkušnje potrebna formalizacija delovnih 
stikov med Evropskim svetom in 
Parlamentom: lahko je v obliki skupne 
izjave ali izmenjave pisem;

1. vseeno ocenjuje, da je glede na štiriletne 
izkušnje potrebno izboljšanje delovnih 
stikov med Evropskim svetom in 
Parlamentom: lahko je v obliki skupne 
izjave ali izmenjave pisem;

Or. en

Predlog spremembe 31
Gerald Häfner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da mora biti razen v izjemno 
nujnih primerih pred vsakim zasedanjem 
Evropskega sveta razprava pred Evropskim 
parlamentom, v kateri predsednik 
Evropskega sveta osebno predstavi teme 
dnevnega reda; ocenjuje, da mora
Parlament svoje delo organizirati tako, da 
svoje mnenje o teh temah pravočasno 
predstavi;

2. meni, da mora biti razen v izjemno 
nujnih primerih pred vsakim zasedanjem 
Evropskega sveta razprava pred Evropskim 
parlamentom, ki omogoča sprejetje 
resolucije, v kateri predsednik Evropskega 
sveta osebno predstavi teme dnevnega 
reda; ocenjuje, da bi morala Evropski
parlament in Evropski svet svoje delo 
organizirati tako, da bi Evropski parlament 
dobil priložnost, da svoje mnenje o teh 
temah pravočasno predstavi, in da bi 
predsednik Evropskega sveta po vsakem 
zasedanju Evropskega sveta lahko poročal 
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na plenarnem zasedanju;

Or. en

Predlog spremembe 32
Anneli Jäätteenmäki,

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. meni, da mora biti razen v izjemno 
nujnih primerih pred vsakim zasedanjem
Evropskega sveta razprava pred 
Evropskim parlamentom, v kateri 
predsednik Evropskega sveta osebno 
predstavi teme dnevnega reda; ocenjuje, da 
mora Parlament svoje delo organizirati 
tako, da svoje mnenje o teh temah 
pravočasno predstavi;

2. meni, da razen v izjemno nujnih 
primerih zasedanja Evropskega sveta ne bi
smela potekati med plenarnimi zasedanji 
Evropskega parlamenta, temveč šele po 
predhodni razpravi pred Evropskim 
parlamentom, v kateri predsednik 
Evropskega sveta osebno predstavi teme 
dnevnega reda; ocenjuje, da mora 
Parlament svoje delo organizirati tako, da 
svoje mnenje o teh temah pravočasno 
predstavi;

Or. en

Predlog spremembe 33
Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da sklepi Evropskega sveta 
veljajo kot pogajalske smernice za ministre 
Sveta; v nobenem primeru ne predstavljajo 
strogo določenih navodil, o katerih se ne bi 
mogli dogovoriti s Parlamentom; poziva, 
da se v skladu z določbami iz člena 15 
Pogodbe o Evropski uniji v sklepe 
Evropskega sveta uvede standardno 
besedilo;

3. opozarja, da sklepi Evropskega sveta 
veljajo kot pogajalske smernice za Svet 
ministrov; v nobenem primeru ne 
predstavljajo strogo določenih navodil, o 
katerih se ne bi mogli dogovoriti s 
Parlamentom; poziva, da se v skladu z 
določbami iz člena 15(1) Pogodbe o 
Evropski uniji v sklepe Evropskega sveta 
uvede standardno besedilo;
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Or. en

Predlog spremembe 34
Gerald Häfner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva, da po sklenjenem dogovoru med 
predstavniki Parlamenta in Sveta v 
zakonodajnem postopku Evropski svet 
vsebine ne obravnava naknadno, razen če 
predsedstvo pojasni, da je dogovor ad 
referendum;

4. poziva, da po sklenjenem dogovoru med 
predstavniki Parlamenta in Sveta v 
zakonodajnem postopku Evropski svet 
vsebine ne obravnava ponovno, razen če 
predsedstvo sporoči, da je dogovor ad 
referendum;

Or. en

Predlog spremembe 35
Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. predlaga, da bi bila predsednik 
Evropskega sveta in visoki predstavnik 
Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko ob predsedniku Komisije enkrat 
letno povabljena na razpravo o razmerah v 
Uniji;

5. predlaga, da bi se moral predsednik 
Evropskega sveta ob predsedniku Komisije 
enkrat letno udeležiti razprave o razmerah 
v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 36
Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da za razliko od predsednika
Komisije predsednik Evropskega sveta ni 
odgovoren Parlamentu in da se morajo 
tega zavedati organizatorji razprav, na 
katerih sodeluje, poleg tega pa morajo 
poslancem, ki niso predsedniki skupin, 
omogočiti dialog s predsednikom
Evropskega sveta; po drugi strani 
ocenjuje, da postopek pisnih vprašanj ni 
primeren;

6. poziva naslednjega predsednika 
Evropskega sveta, naj v večjem obsegu 
sodeluje v zadevah Evropskega 
parlamenta, tako da se udeležuje celotnih 
plenarnih razprav in bolj temeljito 
obravnava pisna vprašanja poslancev
Evropskega parlamenta;

Or. en

Predlog spremembe 37
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da za razliko od predsednika 
Komisije predsednik Evropskega sveta ni 
odgovoren Parlamentu in da se morajo tega 
zavedati organizatorji razprav, na katerih 
sodeluje, poleg tega pa morajo poslancem, 
ki niso predsedniki skupin, omogočiti 
dialog s predsednikom Evropskega sveta;
po drugi strani ocenjuje, da postopek 
pisnih vprašanj ni primeren;

6. poudarja, da za razliko od predsednika 
Komisije predsednik Evropskega sveta ni 
odgovoren Parlamentu in da se morajo tega 
zavedati organizatorji razprav, na katerih 
sodeluje, poleg tega pa morajo poslancem, 
ki niso predsedniki skupin, omogočiti 
dialog s predsednikom Evropskega sveta;

Or. el

Predlog spremembe 38
Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. zahteva, da se vsakič, ko Evropski svet 
sprejme akcijski načrt ali postopek z 

7. zahteva, da se vsakič, ko Evropski svet 
sprejme akcijski načrt ali postopek z 
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morebitnim zakonodajnim vidikom, v 
sodelovanju s Parlamentom pravočasno 
odloči o sodelovanju Evropskega 
parlamenta v skladu z ustreznim 
postopkom; Evropski parlament in 
Evropski svet bosta zato uskladila svoja 
poslovnika, da bosta opredelila izbiro 
svojih predstavnikov in način, na katerega 
ti pridobijo mandat za pogajanja;

morebitnim zakonodajnim vidikom, v 
sodelovanju s Parlamentom pravočasno 
odloči o sodelovanju Evropskega 
parlamenta v skladu z ustreznim 
postopkom; vztraja, da bi moral 
predsednik Evropskega parlamenta polno 
sodelovati na zasedanjih Evropskega 
sveta, kadar se obravnavajo 
medinstitucionalna vprašanja; Evropski 
parlament in Evropski svet bosta zato 
uskladila svoja poslovnika, da bosta 
opredelila izbiro svojih predstavnikov in 
način, na katerega ti pridobijo mandat za 
pogajanja in poročajo o njih;

Or. en

Predlog spremembe 39
Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ocenjuje, da so pogajanja o večletnem 
finančnem okviru pokazala praktično 
vrednost postopka trojnega vrhunskega 
srečanja, ki ga je člen 324 Pogodbe o 
delovanju Evropski uniji predvidel samo 
za proračunska vprašanja; ocenjuje, da se 
bi moral ta pragmatični postopek razširiti 
na vsa področja in da bi pri njem po 
potrebi sodeloval predsednik Evropskega 
sveta;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 40
Zita Gurmai

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Evropski svet, naj sodeluje z 
Evropskim parlamentom za opredelitev 
jasnih institucionalnih nadaljnjih ukrepov 
po evropskih volitvah, zlasti v zvezi s 
postopkom za izvolitev predsednika 
Evropske komisije, po potrebi prek 
medinstitucionalnega sporazuma, ki bi 
ustrezno odražal določbe Lizbonske 
pogodbe ter prizadevanja v smeri večje 
evropeizacije in prepoznavnosti 
kampanje; 

Or. en

Predlog spremembe 41
Gerald Häfner
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. je prepričan, da se vprašanja v zvezi z 
odnosi med Evropskim parlamentom in 
institucijami, ki predstavljajo nacionalne 
vlade, lahko razrešijo samo na celovit 
način s spremembami Pogodb; zato meni, 
da bi jih bilo treba med drugim 
obravnavati v okviru konvencije, ki bo 
predvidoma sklicana leta 2015, kar je v 
skladu s členom 48(3) PEU; 

Or. en

Predlog spremembe 42
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva, naj se v sklopu naslednjega 
pregleda Pogodb v skladu s členom 48(2) 
PEU kritično oceni vloga Evropskega 
sveta ter razmisli o tem, da bi Evropskemu 
svetu zaupali nalogo usklajevanja dela 
Sveta Evropske unije, in sicer z 
možnostjo, da zaseda kot Svet za splošne 
zadeve;

Or. de

Predlog spremembe 43
Jo Leinen

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. poziva, naj se načelo rotacije pri 
predsedovanju Evropski uniji odpravi v 
sklopu naslednjega pregleda Pogodb v 
skladu s členom 48(2) PEU; namesto tega 
predlaga, da bi morala vsaka sestava 
Sveta izbrati svoje predsedstvo med 
svojimi člani za dobo dveh let in pol;

Or. de

Predlog spremembe 44
Alain Lamassoure

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Evropski svet, naj pred 
začetkom evropske volilne kampanje poda 
izjavo, kako namerava spoštovati izbiro 
evropskih državljanov pri imenovanju 
predsednika Komisije, in sicer v okviru 
pogajanj med Evropskim parlamentom in 
Svetom za namen izvajanja Izjave št. 11, 
priložene Lizbonski pogodbi; poziva 
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vsakega člana Evropskega sveta, naj 
vnaprej napove, kako namerava 
upoštevati glas svojih državljanov, ko bo 
predlagal enega ali več kandidatov za 
mesto komisarja iz svoje države;

Or. fr


